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গু্র বীজের ভিতর প্রকাও বৃ্গ। পক্ষের মধ্যে সুন্মর 
পঙ্দের উংপত্তি। এ সকল ব্যাপার জেখিলে মনুষ্য যত কেন 
শ্কছে ও জখন্য হউক নাড়াহাকে দ্বণা করা যায় না। কে বলিতে 
পারে এখন যাহাকে সামান্ত, অপদার্থ বলি স্ব! ফরিতেছি 
তাহ] দ্বার সম্ন্ম জগতের পরিত্রাণের জন্য কোন মহৎ ব্যাপার 

সম্পন্ন না হইবে? অতএব যথার্থতঃ অসার, জন্য অথবা মামান্ত 

কি তাহ। গরিক্কাপকপে বুঝিতে হইবে । কেম না এই আমর! 
দেখিলাম যাহা বহিরে দেখিতে অসাব, এবং অতি সামান্ত তাহ। 

হইতেই সার এবং মহাব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়। ধাহারা জ্ঞানী 
তাহারা কখনও এ সকল জামগ্রীকে তুস্থ করেন দা। তাহার! 

নেন, ইচ্ছাপুব্বক এ সকল বন্বকে দ্বণা করিলে পররলাকের 

পথে কণ্টক রোপ৭ কর! হয়! আমরা দেখিতে প|ই, ধিনি 

'স্রাহ্বধর্্ব মান করিতে তৎপর হম তিমি সংসার অসার মনে 

করেন। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, ব্রাঙ্গগণ, সে" বস কি. যাহা 

তোমর1 সংসার বলিক়। ঘৃণা করিতেছ, এবং যাহা অসায় ছায়া 

মনে করিয়। সর্বদাই দূরে রাখিতে চেষ্টা করিড়েছ? পৃথিবীতে 
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এমন শাস্ম নাই, বাহ! সংসারকে অমার বলিয়া উপদেশ না! দেয়, 

কিন্ত সে সংসার কি যাহা আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি। 

তাহাই কি সংসার, পাপ, অধর্খ, অথবা বিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে 

হইবে? এপ্রকার ধাহার। সিদ্ধান্ত করেন তাহার! যথার্থ জ্ঞান- | 

বান্ বলি! জগতে সমাদৃত হইতে পারেন না। যাহা অস্থারী 

তাহাকে স্থায়ী জ্ঞান করিয়া তাহার উপরে যে প্রেম স্থাপন তাহাই 

আমার । যাহা চিরকাল থাকিবে না, তাহার উপর হুদজের 

সমুদায় অনুরাগ স্থাপন করাই অসারতা । বাহারা যথার্থ ঈশ্বরের 

ধন্দোপদেষ্টা তাহারা কখনই জগতংকে অধর্থের ব্যাপার বলেন 

ন!; কিন্ত জগতের সঙ্গে যেন আমাদের চিরস্থাদী সম্পর্ক রহিয়াছে, 

এই ভ্রম হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাহাকা চিরকাল হইহারই 

প্রতিবাদ করিদ্বা আসিতেছেন। সংসারের সামগ্রী দকল ঘুপা 

করা দূরে থাকুক, যিনি যথার্থ তন্বদশী তিনি সংসারকে ধর 
শিক্ষার একটী প্রধান বিদ্ভালয় বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তন্মধ্যে 

তরহ্ষবস্তা লাভ করিনা জীবন সার্ক করেন। সংসারেই আমরা 

জন্মিয়াছি, সংসারেই আমরা বাস করিতেছি, স্বর্গরাজ্যে আমবা 

জন্মি নাই, স্বর্গর'জ্যে আমরা বাস করি না। আমরা সংসার 

দেখি, সংসার শুনি), সংসার স্পর্ণ করি, সংসার তোগ কনি। 

জীবনের অপ্ধকাংশ সংসারের অনুসরণ করিয়াই গত হইতেছে । 

অধান্মিকদিগের কথ| লইয়া আলোচনা করিতেছি না) বিষত্রী- 

দিশের কথাও বলিতেছি ন!) কিন্তু বিশ্বাপীরা, ব্রাঙ্ধেরা, কিরুপে 

সংসারে বিচরণ করেন তাহাই বলিতেছি। সকলেই সংমানে 

ছি, সংসারের মন্ষ্যদিগের সহিত আলাপ করিতেছি, চন্দ, 
নয প্রভৃতি সংসারের বন পকল দ্বার সর্কদাই পরিবোষ্টিত 
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রতিগ়্াছি। চারিদিকে সংসার আমাদের নয়ন গন আকর্ধণ 

করিতেছে । এই সংসারের ভিতর রহিয়াছি কিসের জন্য ? 

পাপ করিবার জন্ত নহে; কিত্তধর্থা সাধন করিবার জু । কে 

বলে সংসার পাপের আলয়% সংসার আমাদের ধন্খক্ষেত্রে। 

ঈশ্বর আমাদিগকে এ সংলারে জন্মদান করিলেন, তিনিই মাতু- 
গর্তে আমাদিগকে শ্জন করিয়া এই সংসারে আনিলেন'। আমা- 

পের এ জীবনের প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত অথব! ইহার আদি বর্ণ 
খ শেষ বর্ণ এই সংসার! সংসারের বন্ত সকল ভোগ কতি, 

সংসারের পুণ্পের সৌরভ লইয়া হৃদয়কে আমোদিত বরি। 
সংসারের মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করি। আমাদের প্রায় সমূদায় 

কাধ্যের সঙ্গেই সংসারের যোগ রহিয়াছে । কিন্ত সাংসারিক 
কার্ধা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা সংসারের অতীত । যখন 
পুণ্পের লাবধ্য দেখিয়! তাহার নিম্মীতার অরূপরূপমাধুরী স্মরণ 

হুইল, যখন পুশ্পের সৌরত গ্রহণ করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রেষে 
জূদয় বিগলিত হইল, তখন পৃন্পের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি? ধন 

হত্বগত হইল, মে অনিত্য বস্ত হৃঙগয়ের ভিতরে যাহ দিয়া গেল 

তাহ বিনাশ করেকে? অস্থায়ী বন্ত দ্বারা পরলোকের স্থায়ী 

সম্বল করিয়া লইলাম। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়! সহত্র লোকের 

উপকার করিগাম। সে সমুঙ্জায় লোকের সঙ্গে হঘত কোন সম্পর্ 
রহিল না; কিন্ত তাহার ফলত অসার নহে। কথা কহিলাষ, 

কথার উৎপত্তি কোথায় $ জিহ্বা । জিহবা শহা উচ্চারণ করিল, 

বায়ুতে আখাত লাগিল, সেই বায়ু লোকের কর্ণে প্রবেশ করিল । 

শ্রোতা হয়ত পাপী, কৃসংগ্কারানিষ্ট ; কিন্তু আচারধ্যের কথ! বন 

ধ্বলির সা তাহাকে জাগাইল। কথ] কি? বাস্ধু। বায়ুক্ধি? 
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অসার বস্ত। কি সেই অসার পদার্থ পাপীর জীবনে কি আশ্চর্ধা 
পরিবর্তন আনিয়া দিপ। আরত কেহ সে কথ! শুনিল ন 

যিনি হেই কথা বলিলেন তিনিও চলিয়া গেলেন ; কিন্ত সেই 

কথার ফল চিবস্থায়ী হইল। একদ্রন খোর অন্ধকার মধো পাপী 

জাগিয়া উঠিল, চাবিদি+ দেখিয়। চম্কিঘ্! উঠিল, হৃৎ+স্প হইল। 

শত সভ্ উপদেশ শুনিয়া, এত সাধুসক্গ করিয়! যাহার কিছুই 

হইল ন।, হঠাৎ অন্ধকার দেখিয়! তাহার মন ফিরিয়। গেল, ঘেরাদ্ধ- 

কার মধ্যে তাহার অন্তরে জ্ঞানস্ূর্ষোর উদ্দয় হুইল। অন্ধকার 

অসার, কিছুই লে, জ্যোতির অতাব; কিন্ত অসার হইতে মার 
উৎপন্ন হইল। যাহ আপাততঃ অসম্ভব তাহ। সম্ভব হইল । 

এই সংসারের অসার ভূমি হাতে চিরকালষ্ট সার উৎপন্ন হই- 
€তছে। উৎপত্তি স্থান হয়ত অতি সামান্ত, অনার, জঙ্ন্ত, কিন্তু 

তাহ! হইতে কেমন আশ্চর্য্য, লাবণ্যমঘ সৌরভনুক্ত পুষ্প সকল 
প্রস্ক,টিত হয়। আ।বার ভাবির! দেখ শুখান কি ভয়ের কথা, মৃতু 

কেমন অন্ধকারের ব্যাপার । সেই স্থান কি ভয়ঙ্কর, যেখানে 

মন্গষোর কতকগ্পি অস্থি পড়িস। আছে। শ্াশন তাবিতে 

কাহারও ইচ্ছা হয় ন; কিন্ত পুথিবীতে যর্দি মৃত্যু এবং শ্বুশার 

না খাকিভ তাহা হইলে বৈরাগা শিখিবার বিহ্তালয় উঠিকা 

বযাইত। এই একজন উৎসাহী মুবা রাশি রাশি ধন সঞ্চয় 

করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে. এই পুধিনী পরিত্যাগ কিয়া সে 
ব্যক্তি কোথায় চলিয়! গেল। এই নিদারুণ ঘটন। কি শিক্ষা 
দিল? বৈরাগ্য। প্রত্যেকেরই বৈরাগ্যের প্রয়োক্ষন । সেই 

'বৈরাগ্যের হুত্রপাত হইল কোথায়? মুত্যু খটনায়। ছুতরাং 

মৃত্যু যাদের গুকু। মৃত্যু পৃথিনটর সমুদয় অস্ত এবং 
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অনিত্যতা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিলল। পৃথিবীর ধনে আর স্ 
হইব না, দলেই ভয়ন্কর শ্শানবিষ্ঠালয়ে মৃত্যুরূপ গুরুর নিকট 
ইছ। শিক্ষা করিলাম। 

বন্ধুগণ, শ্বর্গরাজ্য, প্রেম পরিধার ভে'মরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছ; কিন্ত জিজ্ঞাসা করি ইহার আদর্শ 

তোমর! কোথায় পাইয়াছ? এই ুন্দর পরিবারের পূর্বাভাস 

তোমর। প্রথমে কোথায় পাইয়াছ বন্্বারা তোমরা শ্বর্গরাজ্যের এমন 
উৎকৃষ্ট ছবি চিত্র করিলে ? সমুদয় সংসার হইতে । যে সংসারে 

পিন মতা, পুত্র কন্তা। ভ্রাতা ভগ্মী, স্ট্রী স্বামী পরস্পরের মধ্যে 

মিলন নাই, থে মনুষ্য পরিবারে কত পশুবং ব্যবহার এবং কত 

স্তয়ানক জনতা, সেই স্থান হইতে আমরা ঈশবের পবিত্র প্রেম 

পরিবারের ছবি পাইলাম, তাহাকে বখন উৎকৃষ্ট বর্ণ ত্বার। চিত্র 

করিলাম তাহাই স্বর্প হইল! ইভ। অপেক্ষ। আরও একটা সামান্ত 

দৃ্ান্ত গ্রহণ কর। ঈশ্বরকে আমর। পিত। মাতা বলিয়! ড।কি, 

এ সকল সুমিষ্ট পবিত্র সম্বোধন আমরা কোথায় শিখিলাম 1? এই 

অসার সংসার মধ্যে । পৃথিবীর পিত:কে যদি না চিনিতান 
এখানে, ম।তাকে যন্সি মা বলিয়া ন। ডাকিতাম, তবে কি ঈশ্বরের 

সঙ্গে এ সকল নুষধুর সম্পর্কের আম্বাদ পাইতাম? আমরা 
সংসারেই পিত। মাতা, তাষ্ট, ভগিনী ইত্যাদি হুমিষ্ট লাম শিখি- 

যাছি। এখন ব্রহ্ষমন্দিরে এ সকল নামের মধ্যে বাহ! কিছু 

অসার ভাব তাহা পরিত্যাগ করিয়! ইঙগাঙ্দের মধো যে সকল স্বগীয় 

সম্পর্ট আছে তাহাই সাধন করিতেছি । সংসারই আমাদের 

শিক্ষার স্থল মোন, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার, সমন্জ 

সপ্তাহ আমরা কোথায় ছিলাম ৫ মংসার মধ্যে, আদ বুবিষনথ 
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আসর ব্রঙ্গমন্দিরে। সমস্ত সপ্তাহ সংসারের নাল প্রকার পুঙ্গ 
হছতে বধু সর করিয়া ব্রদ্মপৃ্জার আয়োজন করিয়ছি। সংসার 

সেই পুষ্প সকলকে জন্ম দিল। যে ঈশ্বর মধুজয়, যে সাণারাজয 

মধুর, এই গরলমঘ় সংসার আমাদিশাকে সেই ষধুময় ঈশ্বরকে 

এবং যধুমন্ন শর্গরাজ্য অন্বেষণ করিতে বাধ্য করিতেক্ে। সংসা- 

ধের অন্ধকার আমাদিগকে অলোকের দিকে ধাবিত করিয়াছে । 

অত্তএষ সংসায়ের গরল পরিতাগ করিয়া উচার মধু গাছখ বার। 

যে ব্যদ্কি সংসারের হথে মুগ্ধ হয় সেমৃখ কিন্ত যিনি সংসাতে 

খাকিয়া সাধন ভজন ঘ্বারা পরকালের সম্বল করিয়া লন তিনি 

জ্ঞানযান্। যে ব্যক্তি সংস!রে থাকিয়া ঈশ্বর এবং পরঙোক 

ভুলিয়া যায় তাহাবুই পক্ষে পিত। মাতা এবং স্ত্রী পৃত্র ধন্ন সাংনের 

গ্রতিকু্জ। বিনি সংসারে থাকিয়। সর্দাদ! ঈশ্বরের হব্ম দেখেন 
এবং তাহার আতর চরণ পুঁজ! করেন, তাহার নিকট স্বীপুর 

সকলেই পরিজ্রীণ পথের সঙ্রান্ব। তিনি সংসারের প্রাত্যাক্ক 

ব্যক্তির জীবন হউতে ঈশ্বরের পরম শান্ম উত্তাবন করিষা লন; 
কেন না তিনি পেখিতে পান যে, ঈখর স্বন্তে সংসার স্্জন 
কলিজাছেন, এবং শ্বহত্তে ইহার সমস্য ইতিহ্বাম লিখিতেছেন। 
মক্ুষ্যের কুক্কে এই ইতিহাস লিখিত হইতেছে । উহার প্রত্যেক 

কথার মধ্যে ধর্মরংজোর নিগুড় ব্যাপার এবং গর্গরাজোর অনত 
নিহিত বহিয়!ছে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল হস্তে সংমাবের তাৰহ 

ঘটন। সঞ্ল পংখটন করিতেছেন। কে বলে সংসারে অনেক 

বিষ আছে, সংঙ্গারের হুখে পতন হয়? ক্লাহারা মুখ” এবং 

সংলারের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহারাউ এই কথ! বলে। 

সবাছায়া ব্বর্ণের সৌন্ববধ্য গ্েখাইয়া সংসারকে মুগ্ধ করিতে পারে বা, 



[4] 

জব! ঈশবয়ের বলে সংসারকে জু করিতে পারে না, তাহাদেযই 

সংদারের হুথে মৃত্যু হন্প। ঈখর স্বয়ং আমাদিগকে সংলারে 
আনিঝাছ্েন; তাহার ইচ্ছ। যে আমর! সংসারের সামী মকন 

জইয়। হার শ্বর্গরাজ্য নিশ্মীণ করি। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তি 

এবং প্রত্যেক বন্ত ঈগবের কথা বপিতেছে। এই চত্্র সু্ঘ্য 

যাসারা পাপীর নিকট, অবিধানীর নিকট অবাক হইয়। বলিক্কা 

থাকে, বিশ্বাসীদিগের নিকট ইছার! অতি মধুর ও হুম্পষ্টত্কারে 

ঈশ্বরের গুণ গ্রান করে। সংসারের কোন স্থানে অপবিভ্রতা নাই, 

তএব পাছে, এইটা স্পর্শ করিলে পাপ হয় কেহই এ কথা বলিও 

না। যাহ! হইতে ঈশ্বরকে পাওয়। ধার তাহা জঘন্য হইতে পারে 

না। সংসার হইতে বখন এমন পুন্দর পত্র সকল বিকঙগিত 

হইতেছে, কিরূপে আর ইহাকে অসার জন্বন্ত বলিয়া! স্ণ। করিবে? 

স্বর্গরাজ্য যদি জন্মিতাম. তাহা হইলে হয়ত সংসারকে তৃন্ছ 
করিলেও চলিত; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহ। নহে সংঙার 

তবে কি অসার এবং অপবিত্র 1 সংসারের প্রতি আযাদের মাক] । 

বন্ত অপবিত্র হইতে পারে না, কেন ন; বন্ত হইতে ধম্মের উৎপত্তি 

হইতেছে, প্রত্যেক বন্ধ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে, এবং তাহার 

দয়ার কথ। বলিতেছে। অতএব সংসারের বসত ধাহাকে দেখাইছ 

দিতেছে, তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী স্বর্গের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হণ্। 
সংমলারের গভীর স্থানে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের কথ। শ্রবণ কর-; 
নবনারীর বাহিক আবরণ ভেদ করিয়া তাহার হুপিস্থিত গ্বগীয় 

ছাতৃঘ্কাব এবং ভ্ীতাব দেখিয়া মোহিত হও। শংসারের 

সকলকে গুরু বলিয়া বরণ করিস! লও । লমুদয়ের প্রয়োজন 

আছে। সমুদায়ের মধ্যে ঈশ্বর কথা বলিতেছেন। 
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ছে ৫”্যমগ্ন, প্রেমমিংহাসনে তুমি বসিয়া আছ । মরা ছয় 
ঘয়াময়, দয়াময়, বলিঘা তোমার জয়ধ্বনি করিতেছি। থে জন্ত 

কাছে আমিতে বলিয়াছ, 'তাহা বুঝাহয়া দাও । এত'দন সংসারত 

ধুঝিতে পারি নাই বলিক্ণ। সংসারে মরতেছিলাম । ধে সংসারকে 

জঙ্বন্ত নীচ বলিয়া নিষনং পরিত্যাগ করিয়াছিলাম তাহ! গড়ন্ত'নে 

মাকে তাহার দিকে আরও গভীরতররূপে আকুষ্ট করিল। আজ 

বলিলাম কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিব না. ত্রুমে বুঝিশ'ম 

নির্দ্রনে থাকা অন্তায়। এইরূপে নিজের দোষে পিতা মাত, তাই 
ভগ্ী স্্রী পুত্র কাহারও সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্চ স্থাপিত হইল না। 

করি, নাথ, তুমি উপদেশ দাও । তুমি খন বন্ধু বান্ধব আনিধা 

দিলে তাহার্দসিপকে গ্রহণ করিব না কেন? দেখ, ঈশ্বর, সংসারের 

বৃখা অমোদে যেন মঙ নাহই কিন্তু সংসারের তিতবে ধেল 

বৈর!গী হইয়। বাস করতে পারি । তোমার কপাগ্ডণে সংলারের 

বিষ পরিত্যাগ কর! কেবল ইহার মধু পান করিব। খখন 

সংলার তোমারই হত্তের ব্যাপার তখন আর আমার ভয় ক? 
খন তোনাক্ষে দেখ তখন সংসারের যে দিকে নেররপাত করি মে 

দিকেই ব্রহ্মাবিদা।। চারিপিক হইতে তখন তোমার প্ুততী আস! 

আমাকে আলিঙ্গন করে। সংসংরে আছি, তোমারই মন্দিরে 

আছি। তোমারই সংসার মধ্যে যেন তোমার ধন্য সাধন করিতে 

পারি, কপাময়, এই আবীর্র্বাদ কলু। 

নাথ. তোমার সাধকের কাছে সংসার কি? সকলই ব্রহ্মীমব, 

সকলই মধুময় । তিনি জানেন ইহার কোন বন্তকে স্পর্ণ করিবোেই 
গ।পণ হইতে হয় না। যখন তোমাকে দেখি তখন আমার কে 

বিষ নাই, অঞ্কার নাই, ভর নাই। তখন সকলই ব্রদ্মময, সকলই 
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মধুমর, দেখিয়া অভয় পদ পাই। যখন মন তে'ম'কে দেখিতে 

পায় না, তখনই চাবিদিকে মুহ্যুর ব্যাপার দেখিয়া ভীত হই। 

রুপাময়, আশী দাদ কন, যেন ভাতা ভগ্মী মিলে, তোম।কে শ্লীতিপুষ্প 
নয়া পুজা করিতে পারি। ব্রাহ্ম বলিয়া! যদি কাছে ডাকিয়া থাক, 

সংসারী হইযাও যেন বৈরাগী হই এই ম্বাশী পাদ কর! হে নাথ, 

সংসারে তোমার আন্ৰ। বহন করিব, লোকে বলিবে এ ব্যক্তি 

সংসারে ডুবিয়। আছে; কিন্তু আমি ছিতরে ভিতরে তোম।ফে 

ডাকিল, তোমাকে দেখিল এবং তোমার কথা শুনিব। প্রংণ মনকে 

তুমি অসার বন্ত দ্বার! পরিবেষ্টিত করিয়! রাখিযাছ বটে; কিন্ত 

সংসারের মধ্যে যাহ। সার তাহ! লইয়া তোমার শর্গরাজ্য নির্বাণ 

করিব। হে দীনশত্রণ, এই আশ! করিম! বারবার ভক্তির সহিত 

তোমার পবিত্র চরণে আমর। প্রণাম করিতেছি । 

ঈখর সত্য কি কঙ্গনা । 

রবিবার, ৩০শে কার্তিক, ১৭৯৬ শক । 

ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি মায়াবাদী ৭ তেমণা কি সত্যকে কলন। 

মনে কর ? পদ্দার্থকে ছায়। মনে কর? মাবাবাদী পথিবীর সমস্ত 

বন্য দেখিতেছে, স্পর্শ কবিতেছে, ভোগ করিতেছে, তথাপি পৃথিবাঁর 

অত্যিত্বে সন্দেহ করিতেছে, মনে ভাবিতেছে সকলই ন্রমের 

ব্যাপার। মায়াবদীর মতে এই প্রতাঙ্ষ ত্রন্ধাণ্ড একটা প্রকাণ্ড 

স্বপ্ন, স্থত্তি হইতে বর্রমান অবস্থ। পান্থ উত্ভতার ইতিহাস প্রকটী 

সুদীর্থ গুল । তাহার! সত্য দেথিকে,ও বিগাস করে ন|। ব্রাঙগ্গ, 
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তোর! কি সেউ মতের অনুলরণ কর? আপাততঃ তোরা বপিবে 
এই ভ্রান্তি আমাদের নাই, অখবা এই উত্তর দিবে, যে সকল দুর্ত 

পদার্থ প্রত্যক্ষ দেখি:তছি তাহাদিগকে কিরূপে কঙ্গনা! ঘা স্বপ্ন 

বলিব? বহিল্্রগ্সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানবিদৃন্দগের মধ্যে যে. 
মায়াবাদ আছে তাহ। তোমর] শ্বীকার কর ন। ইহ। যথার্থ); কিন্ত 

ধর্মজগ২সন্বদ্ধে কি তোমর! মায়াবার্দী হও নাই? এই গুরুতর 

প্রশ্নের মীমাংসা কর, গুকুতর বলিতেছি এইজন্য যে, ইহার উপর 

আমাদের পরিভ্রাপ নির্ভর করে। যাহার! ধর্মীজগতের ঘটনা- 

সকলকে মায়! মনে করে কিন্বা অণুমাত্র সন্দেহ করে, তাহাদের 

স্বর্গে যাইবার কিন্ব! উন্নতির পথ অব$দ্ধ হয়। ন্বাভ।বিক অবস্থান 

সত্যকে কেহই মায়! মনে করিতে পরে না' মাতৃগর্ভ হইতে যে 

শিঞ সদ্য প্রশ্তত হইল, সেকি এই নৃতন জগং দেখিয়া ইহা 

মিথ্যা মনে করিতে পারে ? স্বভাব বুঞ্ধিকে বিকুত হইতে দেয় না 
এইজ শিএরা যাহ] দেখে সহজেই তাহা বিশ্বাস করে। কোন 

প্রকার কুধুক্তি কিম্বা মংশর তাহাদের মনকে আন্দোলন করে ন]। 

শি কি প্রস্তর স্পর্শ করিয়া বলিতে পারে, ইহার বাস্তবিক ঘথার্থ 

সত্তা নাই, এইটী কেবল আমার মনের ভাব শিশু মায়াবাদী 

হইতে পারে না; কিন্ত সেই শিশুর যখন ক্রমে কমে বয়োবৃদ্ধি 
হয়, যখন নান! প্রকার ভ্রম এবং পাপাসক্ষি দ্বারা তাহার বুদ্ধি 

অন্ধীহৃত হয় তখন সে মায়াবাদী হইতে পারে । বাল্যকালে, অক্স 
বয়াসে এই মত গৃহীত হইতে পারে ন|; কিন্ত অধিক বধসে 

জ্ঞানাভিমানীদিগের মধ্যে এই মত দেখিতে পাই । বালকদিগের 

এবংগরল সুখ” চাষাদিগের মধ্যে এই মত স্থান পাইতে পারে 

ন।। যেখানে বুদ্ধির গৌরব, জ্ঞানের দর্প। ৫মখানেঃ শুনিতে 
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পাই, এই জগৎ মিথ্যা, এই হুর্য অন্ধকার, সকলই একটা প্রকাণ্ড 

মায়া। বুদ্ধির বিকারে এই মতের উত্পত্তি। স্বহাবে এই মত 

নাই। যাহ; স্পর্ণ করিতেছি, ভোগ করিতেছি, তাহ! কিরুপে, 

ছায়া হইবে সুঝিতে পারি না। অন্যান্ত দেশেও এই মত আছে। 

কিন্তু দেশ ছাড়িষ] অন্যত্র যাইবার প্রয়েজন কি? এট দেশেই এই 

মত ছিল, এবং এধনও আছে। হুঃখের বিষয় ব্রাহ্ষজগতেও 

ধর্দজীবনসম্পর্কে এই ভয়ানক মত প্রবেশ করিতেছে দেখিতেছি। 

এই মত বাল্যকালে নাই, আত্মার স্বাভাবিক সরল অবস্থাতৈ নাই, 

বিকৃত বিদ্যার অহস্কারে উহার উৎপত্তি। তোমরা যখন ব্রাহ্ম 

বালক ছিলে যখন তোমরা বিশ্বাসগর্ত হইতে ব্রাঙ্গজগতে প্রত 

হইলে, তখন কোথায় ছিল তোমাদের কুমন্ত্রণা, কোথার বা ছিল 

তোমাদের কুশাস্ত্র। আজ্বার শৈশবাবন্থায় আমরা সকলেই বাছা 

দেখিয়াছি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। সেই অবস্থাতে কোন 

প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ধাহা হাতে ধরিলাম তাহা কলন। 

হইতে পারে না, কিন্তু ধন্মজীবন যতই ইহার বাল্যাবস্থা' অতিক্রম 

করিয়া সংসারের নান! প্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় ততই 

বুদ্ধির কুটিলতা' কুযুক্তি এবং মায়াবাদ ইত্যাদি আসিয়া ইহাকে 

বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্যই ত্রাহ্গদিগের মধ্যেও 

অনেককেই মায়্াবাদী দেখা যাইতেছে। তীহারা বলেন, ধর্ম 
জীবনের আরস্ত্ে, আস্ত্ার বাল্যকালে যে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতাম, 
এবং আস্থার গুঢ়তম প্রদেশে স্বর্ণের আনন্দ, ঈশ্বরের প্রসাদরূপ 
পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিত!ম, কে বণিল, তাহ! যথার্থ? এইরূপে 

গত জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটন1 সকল স্বপ্পের ব্যাপার বলিয়া তাহারা 

বিদায় করিয়া দেল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনার গৃঢ়তত্ব, 
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পরলোকের নিগুঢ় প্রমাণ, এবং অবশেষে নীতিতত্ব এ সফগই 
তাহাদের সন্দেহ চক্ষে নিণতিত হয়: ধম্মজগতের ব্যাপার নকল 

সনোহ করিতে করিতে অবশেষে নীতিজগতের উপরেও তাহাদের 

মন সন্দিক্ধ ছয়। এই কারণেই ধাহার। উপামন] পরিত্যাগ করেম, 

অল্কালের মধ্যেই হাহাদের চরিত্র দূষিত হয়। এইরূপে মনুষ্য 

ধন্দজগৎ এনৎ নীতিজগংসন্বন্ধে সন্দিঠ হইতে হইতে, ক্রেষে 

অবিশ্বাসী হইয়া ধর্মজগৎ গু নীতিজগহং উভয়কে অবিশ্বামকৃপে 

নিক্ষেপ করে। বন্ধুগণ, তোমরা এখনও এই ভয়ানক অবস্থাক় 
পতিত হও নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমরা এই পর্থে আছ 

কিনা তাহা! আমি জানিতে চাই । প্রথম, ঈশ্বন আছেন, ভক্তকে 

তিনি দেখ! দেন, হাতে তোমাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে 

কি ন.? আস্মার বাশ্যকালে যেমন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিয়। দুধ 

এবৎ উত্সাহী হইতে এখনও কি তোনর! ঠাছংকে সেইকপ যথার্থ 

উজ্দ্রলরূপে দেখিতেছ? ন. ঈঙ্ব রদ নি শরেল ব্যাপার মনে করি- 

তেছ৭ স্বপ্পে যেমন মনুন্য ন্সতি মনোহর বতাপার সকল দেখি! 

পুলকিত হয়, তোমরাও কি বাপাকালে আম্্ার নিদ্রিতাবন্থায়, 

ধ্যানের সময় কিছব। হ্ৃদর প্রকুল্লকর ব্র্দোখসবে কেবল স্বর দেখিতে 

যে,ঈশখ্বর তোমাদ্দিগকে দেখ! দ্িতেছেন, তিনি স্তাহার নিজের 

শব শ্বরগীয় ভাষার ন্ষেহাপাঁপ করিয়। তোমাদের নিকট তাহার 

গুভ]ন্ভিপ্রার় সকল ব্যক্ত করিতেছেন? তোমাদের মধ্যে এমন কি 

কেহ নাই বিনি বগিতে পারেন, উপাসন। করিয়া আমি হী 

হইতাম যথার্থ; কিন্তু সে সকল স্বপ্ন ও কল্পনার ব্যাপার; এখন 

বুদ্ধিমান হইয়াছি, এখন আর অলীক ব্যাপারে চিন্ত অনুষজিত 

হইতে পারে নল!) কেন ন! কে জাগিয়। স্বপন দেখিতে ইচ্ছা করে? 
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কিছ্য ঘে বগে, কে জানিছ। কিম্বা উদ্মবলিত লগ্নে ধান করিয়াছে, 

ঈশ্বর ধর্শদ করিয়াছে সে অধিগাসী, সে নাস্তিক। এট সনি 

নামে তাহাকে ডুবিতে হইতেছে । সাবধান, কোন ব্রান্ষের জিহর 
হইতে যেন এ করা গরল বাহির না হয়। প্ঈশ্বর আছেন" 
ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, চির দিন ছ্েখিধ, চিরকাল এই সভ্য বলিষ। 

এক বার বদি কোন মিষ্ট বন্ধ আস্বাদন করিয়া থাক, মুখের মধ্যে 
বার বার সেই মিষ্টত1 গ্রহণ করিতে শ্বভাবতঃ ইচ্ছ! হয়। তা! 

ষথার্৫থই মি কি ন। বত বার পরীক্ষা করিয়। দেখি, তত বারই হুখই 

হঙ। ভাল বন্য পরীক্ষা! করিলেই পরীক্মক বিনি তিনি হুখী হন। 

এক বার জ্লপান করিয়া তাহ] জল কিলা এ বিষয়ে যদি সন্দেছ 
থাকে আবার জলপান কর, আবার শগশীর হুশীতল হইবে, এইরূখে 

যত বার জলপান করিবে প্রতিবারই তৃপ্ত হইবে। সমস্ত আকাশে 

চন্গের জ্যোৎস্া বিকদিত হইয়াছে, তাহা চঙ্ের জ্যোতম্া কি না! 

এ বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে লয়নকে বল উপ্দৃতি কর; তথাপি 

যদি সপ্দেহ হয় আবার চশ্ দর্শন কর, আবার পরিতৃপ্ত হইবে। 

এইরূপে কি হ্বন্দ্রর হৃমিষ্ট বসত, কি হুশীতল জল, কি মনোহর চন্দ্র 

এ সকল বগ্ত যত বার পরীক্ষণ করিয়া দেধিবে তত বারই হী 
হইবে । এ সকল পরীক্ষাতে ক্ষতি নাট, বরং এ সকল পরীক্ষ।তে 

হুখতোগই বৃদ্ধি ছয় ॥ সেইরূপ ঈশ্বরপর্শন। আমার পক্ষে পরম 

সৌন্তাগ্গোর বিষয় এই যে তোমরা আমাকে পরীক্ষায় আনিতেছ। 
চারি দিকে পরীক্ষার অগ্নি জলিতেছে ই" দেখিয়। বারবার আমি 

ঈশ্বরের শরণাগত হইব, স্াাকে ডাকিব, তাহাকে দেখিব, তাহার 

হুলীতল কথ শুনিব, ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিকতর সৌভাগ্য 
কি হইতে পারে ? হে ঈশ্বর, ধন্ত তুমি! এমকল পরণক্ষাতেই তুষি, 

২ 
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আমায় আস্বরি পরিজ্রাণ এখধ উন্নতি সাধন করিতেছ? কি 
আস্টধা তোমার ধর্মের নিগঠ ওত 1 আমার কথায় ঘি লোকের 

স্দহু না হইত, আমার জীবন যদি কৈহই বিচার লা করিও, 

তাহা হছে আমার পুনঃ পুনঃ ঈগর দর্শন হইত ন।। কিন্ত হতবার 

পরীক্ষিত হুইতেছি তঙ বারই, হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া 
স্তর ছকটতেছি। প্রতিবার পরীক্ষার আনন্দের কথা বলিতেছি। 

ঈশ্বর, তোরার গয়ার পরীক্ষা শুখের ব্যাপার হউল। ভাট, তক্্ী, 

বসু স্ত্রী পুত্র গকলেরই নিকট প্রতিিন এউ পবিত্র সত্যোর পরীষ্গী 
দিতে হইতেছে। অন্তান্ত বিষক্কে বার বার পরীক্ষিত হইলে ধন 

বিন হইব! বায় ; কিন্তু যে পণীক্ষায়, তে ঈশ্বর, তৃষি যমাতৈঃ মাতৈঃ 
বলিতেছ, তাহাতে আমার তয় কি? যে প্রাণেশবরের ধশনিকে 

পর্ীক্ষ। করিয়াছে সে হুখী হইয়াছে। ধতবার ব্রশ্দধীর্শন করিহ1ছি 
তত বারই শুখী হইযাছি, তবে বারংবার এমন সুখের বছ্থার পরীক্ষ। 

দিব, ইহাতে ক্ষতি কি? কিন্ত এই যে ব্রাহ্মস্াজের ছুর্দশ! 

দেখিতেছি, ব্রহ্ম দর্শনে অবিশ্বাস, নিরাশ! এবং মায়াবাধ ইহার 

কারণ। ব্রাহ্মজীবনের বাল্যকালে যখন তোমর!। ঈশ্বরকে দেখিতে 

তখন কেহই তোমাধ্ের অন্তরে নিরাশ। এবং অবিগাপ বিষ ঢ লির। 

দিতে পারিত না ॥ মনে নাই কি? কষেক বহসর পুর্বে তোমরা 

কণ্ড আশার কথ! কঠিতে+ আজ কেন তবে ভয়ানক মায়াবার্দী 
হয় বপিতেছ, কেহ ঈশরকে দেখিতে পায় না, কোন লোক শ্বর্গে 

যাইতেছে না? তুমি রাজপথে বসিরা কি ন বলিতেছ ? কিছুই 

সাই সকলই কল্পন।, সকলই মিথ্যা ; পৃথিবীতে খ্বর্গরাঁজ্য আসিবে, 
সত্ো্ জর হইবেই হইবে, এ সকল অলীক কথা। এই থে 

আন দেখিতেছিলাম পাঁচ জন বিধাসী শত শত লোককে 
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ধর্ম! লইয়। যাইতেজিরেন, কঁহায়াই এখব আনিশাসই হই! 

সকলকে পাপসাধরে নিজেপ রুরিড়েছেন। এই যে ছুদর়াকাশে 

উদ্দল অ।শাভার। দেখিতেছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহ! নিরালা- 

মেখে আচ্ছত্র হইয়াছে। যে ব্রাক্ধ কঙ্য আশাম্বিত হই! 
আশাসরোবরে সম্তভরণ করিতেছিলেন আজ দেখি তিনি নিরাশক্ূপে 

নিষপ্ন। কোথা হইতে তান এই নিরাশা গরল পান করিলেন ৭ 

যে মায়াব,দী, নাস্তিক, সেই বলে, মনুষ্য-জীবন অসার, ইহাতে 
কিছুই আশার কথ। নাই; রিিত্ত যে রিশ্বাসী তাহার অন্তরে 
উতম্বাহাগ্সি চিরকাল নিরাশ কে বগ করিতেছে । পৃথিবীর মায়া" 
ব।ছশি বলে চন্ম নাউ, স্ধ্য নাই, এই পথিব। অপত্য। ব্রান্ধ, তুয়ি 

বলিতে, ধর্মর]দ্যে অ'শার কথা নাই। কি ভয়ানক!! আল্লার 

বাল্যকালে কত আশার কথা বলিয়াছ, আজ শ$ ধূর্ত হইয়া ডাহার 

রিপরীত কখ। বলিতেছ। এত অন্কালের মধ্যে তোমার ভাবান্তর 

হইল! এত দিন কথ্টকে যদি বিদ্ধ হইতে, বলিতে ইহ! গোলাপ 
কুণের কাটা, আন্দ গোলাপ ফুলকে কাট। বলিতে! কেন তোমার 

বিশ্বাসের এরপর ব্যভিচার হইল? তুমি বাল্যকালে ঈীখরের হে 
সকল সভ্য পাউয়াছিলে তাহ! খব্দি বিশ্বাস এবং আশার সছিত 
রক্ষা করিতে, ভাঙা হইলে তোমার এ ছুর্দশা। হটত না। এই মস্ত 

ছ্ষেহের সহিত তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি চিরকাল তোষর। 

বাল্যকাল রঙ্ষ। কর। বলাকাবে তোমর] ধাহাকে দেখিয়া যেই 

ঈপ্বর এখন তোমার্দিগকে স্েহের সহিত তাহার কাছে বসিতে 

ডাকিতেছেন। ঠাহার সহবাস পুরাতন হইতে পায়ে না। ফু 
বার ঠাহার কাছে বসিবে তত বারই ভীহাকে হুন্দর হইতে 

ছুদ্বরতর় দেঙ্গিরে। নারংরার খীক্ষাতে সতোর (সৌন্দৃধ্য, সঙ 
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লাহগ্য, এবং তোর শিষ্টত। গতীরতরকপে অনুস্ঠব করিবে বত, 
কাপ প্রণদেশ্বরকে পরীক্ষার আনিবে গত বার আরও আন'ন্দত 

হুইহু। কৃতার্থ হইবে। 

নর বন্ধু । 

রবিবার, «ই পৌধ, ১৭৯৬ শক। 

উহ? অতি বিচিত্র এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার যে উচ্চ য'হ। তা 
জুলত হুইল, নীচ যাহা তাছ। দুল্পতি হটল। যাহা সর্বোচ্চ তাচা 

আমাদের নিকটে । নিকটে ফেন? আমদের অধিকৃত হইল; 

কিন্তু যাহ। অত্যন্থ নীচ তাহ! বহু দূরে রহিল এমন কি তাহ! যে 
কখনও লাভ করিব তাহার আশ! পর্যন্ত একেনারে নির্বাণ হইল। 

যিনি সর্বোচ্চ, শ্বর্শের স্বাঙ্দা, পাপী জগৎ তাহাকে হুলন্দ বন্ধু 

বলিয়া ভাকিল। কেবল প্রেমিক ভক্য়া যে ঠাহাকে অধিকার 

করিয়াছেন তাহ। নহে, জখন্ত পাপীও আ্াহ!কে বন্ধু বলিয়। গ্রহণ 

করিল। আমরা যে মহাপাপী মামরাড কি না জগতের মধ্যস্থগে 

নণ্ডাবমান হউদফা বলিতে পারি জপতের বন্ধু খিনি আমাদের বন্ধু 

ভিনি। আমরাও তাহাকে ছাদষের প্রেম দির কৃতার্থ হইতেন্ছ। 

ঈশ্বর এমন উচ্চ অধিকার আম|দিগক্ে দিলেন! এই উন্চ অধিকার 

পাই নাই কে এট কথা বগিবে? স্বর্গের দেববন্ধু প'পীদের কাছে 
আমিলেন ; কিন্তু নীচ সংসারের বাজ!রে আমরা বন্ধু পাইলাম ন|। 

ব্যাকুপ হইয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাস! করিলাম বন্ধু কোথায়? স্বর্গ 

নলিল।--এখানে | লিরাকার নন্ধু, যাহাকে চক্ষু দেখিতে পায় ল 

সাহাকে দেখিলাম) কিন্ত সাকার, বন্ধু যাহাপিগকে দেখিতেছ্ি 
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তাহাদিগকে পাইলাম ন।। উন্চ লুলভ হইল, নীচ দুল ভি হল, এ 
কথ! কেহই কখনও নে নাহ । বাস্তবিক যেখানে কিছুই দেখ। 

বাধ ন। যেখানে উত্রির এবং বুদ্ধি কিছুই করিতে পারে না, সেখানে 

নিএকার দেবত: আপনাকে পাপী বন্ধু বলিয়] স্বীকার করিলেন । 

পগী কি সাহলে বলিগ, আমি জগতের রাজকে আন্ত বাধিষা 

ফেলিয়াছি ? যাহাকে সহস্র বার পৃথিবী প্দাথাত করিতেছে, সেই 

লীচ, সঞ্লের দ্বার অপমানিত বালি কোন সাগসে আঙ্গ 

বশিতেছে জগতের রাজ! আমার দ্বরে বন্ধু হইয়াছেন? শাবান 

ভেোজশ আমি, যাার কিছুই নাই, সেই পাপী 9ঃখীর ঘরে জগতের 

বন্ধু অ.লিয়াছেন, আমার তর আলোকিত তইয়াছে। 'জগদীশ্বর 
বলিষ! কেবল তাহার পৃজ্জ। করি এমন নহে; কিন্ত আমি হাহাকে 
বচ্ছু বপিয়। ডাক, কেন না তিনি নিজে তাহাকে বন্ধু হলিগ্কা 

ডাকতে অনুরোধ কণেন, যত বার চাশাকে দেবতা বলিকা ভাকি 

শ্দিন তত বার প্রতিবাদ করিপ্লা বলেন, আমি তোমার মুখে বন্ধু 

লাম শ্ুনিব। তাহার মুখে এই কথা শুনিধা পাপা কাদিতে লাগিল'। 
বখন সশ্বর নিজ মুখে বলিলেন, আমাকে দীনবন্ধু বলিস্বা না ডাকিনে 

আমার মহিম! বুঝিতে পারিবে না, তখন পাপী কি করিবে ? পঃপী 

বাধা হটক্বা। বলিল, তোমাব দীনবন্ধু নামের জয় হউক।' যিনি 
স্বর্গেব রাজা, নীচ পালীর ঘরে বশিতে ভাহার ইচ্ছ। হইল। কোল 

পরিব লোক কাছে আমিপে পথিবীর রাজ।র লজ্জা] বোধ হয়, অপমান 

হয়। অন্িমান এবং রাগেতে নরপতির শবীর শি'রিয়। উঠে হি 

কোন গরিষ ছিন্ন ব্প লইয়| হার নিকটে যায়) এমন সম্মলবিহীন 
গারিন চুঃখন ভাচছার কাছে বমিবে উহা রাজার প্রাথ সহ করিতে 

পরেনা। এই জন্ত বার বার ধলতেছ নিরাকা? সব্বোজ্ড ঈর 
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ধিনি তিনি জগতের ক'ছে সলভ হইলেন. তিনি আমদেখ বন্ধু 

হইলেন ; কিন্তু নীচ সংসারের সাকার বন্ধু হৃজ্ভ ভহল। 

সংসারে বন্ধু পাইলাম ন। তথাপি আমাদের প্রাণ এসনঠ 

নস্ধুতাপ্রিয় যে আমর শ্বভাবতঃ সাকার বন্ধু চাই । কেন 

চাই? মেই নির।কার বন্ধুর অনুরোধ । স্বর্গে না গেলে 

আর বদ্ধু পাইন না, ইহ! যদি সত্যহদ্ তবে যে পখি 

বীতে জীবন ধারণ করা অতান্ত ক্টকর। মমস্ত দিন ধে পথ 

বীতে বিচরণ করিতেছি, যাহাদের মধ্যে সমন্ত দিন থাকিতে 

হয়, তাচাদের মধ্যে কিবন্ধু পাইব ন!? কোথায লন্ধু কোথাদ 

বন্ধু, বলিয়। হাহাকার করিয়া চিৎকার করিলাম, ধন্মের ধিনি পূণ 
আদর্শ, তিন খর্গ হইতে বলিলেন, এই আম তোমার বন্ধ: 

স্বর্গের বন্ুকে লাভ করিলাম; কিন্তু তথ।পি প্রঃণ সাকার বন্ধু- 

দিগের জন্থ আরও ব্যাকুল হইল যিনি ধর্ধের আকর ভ্াহাকে 

পাইলাম, ভাহার* অনুরোধে আবার ধাহার ধম্মপবায়ণ তাহা- 

দিগকেও বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে মন ব্যাকুল হইল । মনষোর 

শরীর যখন আছে শরীর সাধন কবিতে হইলেই । পরবিধতা এন্ং 

প্রেম নিরাকান। ঈশ্বরেতে পূর্ণ ভাবে বন্তমান রাহয়'ছে, মানুষ ইহা 

জালিয়াও সর্বদা ভা'বয়ু। উঠিতে পারে ন।, এইজন্য কোন সাকার 

ব্যক্তির মধ পুণা ও প্রেমের ঘৃষ্টাস্ত দেখিলে মহিমা সঙ্গেই 

তাহার প্রতি আকুষ্ট হয়। এই ভাবের ন্যণ্তিচার হইল মন্মা 

পৌত্তলিক হইয়। অবতার স্বীকার করে। কি যতই কেন মনষ্যের 
এই স্বভাবের বিকৃতি হউক না, ইহ যে পরিথাণপথে আনশক 

ভাহাতে আর সন্দেচ হইডে পারে না। অনোকে নলেন, ভগদশশ্বর 

যদ আমাদের বন্ধু হইলেন তবে পৃথিবীর বন্ধুতার গ্রাযোজন ক ? 
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এট কথা মানি ন!। মনুষ্যের মধ্যে বন্ধু চাষ নাকে? অনেক্ষণ 

ধ্যানে নিমপ্ন হইয়া থাকিতে পার, অভ্যাস ও সাধনবলে চরিত্র 

নিখ্বল করিযাছ, এ সকল কথা স্বীকার করিলাম; কিন্ত বন্ধু পাও 

নাই বলিয়। কি দেছ প্রাণ জজ্জপ্রিত হনব নাই নরদেহবিশিষ্ট বন্ধু 

চাহি ন যদি কেহ এই কথ! বলে, সেব্যফ্রি অনেক চেষ্কা করিস 

বন্ধু পায় না বলিয়াই নিরাশ হইয়াছে বন্ধুতার জন্ত অলেক 

পরিশ্রম করিয়াছিগ, অনেক উচ্চ পাম দিডে পর্ধাস্ত শ্বীকার 

করিযাছিপ ;কিন্তু কিছুতেই "তাহার ইচ্ছ্র| পূর্ণ হইল ন!, সেইজন্ত 

সে ব্যর্চি এই যুক্তি বাচির করিল ; ঘখন চশ্বর বন্ধু হইলেন তধন 

অন্ত বন্ধু চাভি না, ঈগবেতে বন্ধুত, বদ্ধ কর, লবদেছে বন্ধুত। 

অন্েষণ করিবার প্রষ্োজন নাই । কিন্ত আমি জিজ্ঞাসা কণি ঘ্দি 

নর বন্ধুর আবশ্ত£ত! ন| থাকিত, তবে ঈশ্বর সংসার কল্জন 

করিলেন কেন? হশ।| বাদ সতা হযে মাগুষ বন্ধুবিভীন হই] 

একাকী থাকিতে পারে তবে আমল! মরণানাসী দন্ত হইলাম ন। 

কেন? ঈগর তব কেন আমাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্যা, প্রির 

পুত্র ইত্যাদি পরিনার মধো বাস করিতে দিলেন? নীচই হউক, 

জব্বন্যাই হউক আমাদের সকলেরই সাকার বন্ধুর প্রয়োজন আছে। 

দঃখের হৃঃধী হুখের হৃখী হইলাব জন্য ঈশ্বব্ পিতা পুত্র, শ্বামী 

ভভার্ধ্য। হত্য।দি সম্পঠ স্থাপন করিষ। লিয'চ্েন' পৃথিবীতে এ 

সনদয় বন্ধু বান্ধবদিণের প্রয়োজন ভঙবে মন্গুযোর এইট নিগুছ 

গুকুতি জনিবাই গখব বাহিরে এ সকল উগকপণ কজন করিষ! 

দিমাছেন। ঈশ্বব আমাদিগকে এমন শ্রকুতি দিয়াছেন থে 

্বভানতংই আমরা বন্ধু অন্বেষণ কবিব। যদি সমভ্ত ন্টিধালে 

কোন শব থাকে যাহ! শ্রবণ করিলে অন্তরের গভীর হুঃখ দূর হয় 



[ ২* ] 

সেই শব বন্ধুত'। সকল রোগের এক মাত ওঁষধ এই লন্ধুত: ! 
ছুঃধ ধুচিবে ন। পন্ধু দিন।। প্রাতঃঞ্চাপে জাগি) উঠি1| মাৰ 
মনুষোব চক্ষু বন্ধুতার জগ ব্যাকুল হয়। স্মীপুন্ন সংসার ছ্বাডব। 

ত্রাঙ্গমম।জে আলমিলাম কেন? বন্ধু চাত। প্রাণ বাদে এদ্কুতার 

জন মষা ইহা বুঝতে পরে না। এই গুপ্ত হঃখেব কথা বাস, 

কাহাকে ? পর্ধাটক আমর সকপেই আহার নাই, নিদ্বা নাক, 

কিমের জন্য হুমণ করিতেছি ৭ কি অঙ্গেষণ কারিতেছি ? তোমব। 

বল ব্রাঙ্গসম!জ চাই ভক্ত ব্রাঙ্ম চা, আমি বলি বন্ধু চ|5 আম 

ৰার বার নলি. আর কিছু চাহি না, বন্ধুত চাই । কতগুলি বজ্ধ 

চ রিদিক্চে, আর মধো দীনবন্ধু, তাছ। তপলেই পর্গগাজা "য় যাও 

এতগুলি নন্ধু তার হ:ধক্ি এবন্ধুপ| যা পারিবে না, তাঁহ। 

স্বর্গের বন্ধুকে জান টিব। একনাব স্র্গের বন্ধু, একল'ব পথিলাণ 

বন্ধু, একবার উদ্দেশে, একব রব নমদেশে পন্ধৃত সত গ. 

এইবপে দেখিস সঙ্গত নাগনে জামিলাম। বন্ধু হামমধরশে ছৃবিলাম 

অত শ্ুন্দর ছান, কি অদ্দ'াবপি পৃথিবশতে উহ, কেশ কখন 

দেখে নাই । কাক্ষগযঞজ্জে ঠা দেখিন আশ কবিষাছিপাম । 

তোম দেব মেশন হশ। প্রণে জন আমানও হা ভেমনচ প্রদোজ্জন। 

প্রাণের বন্ধু চাই সন্ধৃ [দলে ব'পস্ব। পুধনী এ” দল আশা 

দিখাছিল, অন্গানাপ করবরিষান্ছল , কিন্ধ পাথবা গেঠ আঙ্গী তব 

লঙ্গলন করিধছে । প'থপীতত পিতা মতি, বড) কিন্তু তত মা। 

কেছহ আশ্র বন্ধু হইশেননা । শিত, তাম ধঙগ মাতা ঠনি 

ধা, কেলি ন তোমব! সন্তানের কম্য অনেক করিয়া , কিল্ক পিতা, 

ভূমি আনার বন্ধু সহ ' মাত! হমিও মাথার বু নত আণ'ব 

বপন বন্ধ ল। থাকে হুমি ভাহাকে আছাদধন করিতে পার না, 
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অ!-্ঘার মথন ক্ষুধা তষণা হয, তুম তাঠাকে আন জল দিতে পার 

ন.। আত্ম। যখন কান ভষ, তুমি তাচাকে অনস্ত্রনা দিতে পার 

লা। ভাধ্য।, ভুমিও মাগার বু নহ। খামী ভংন্য!কে জিজ্ঞাস 

কাঁপলেন, তুম কিআমাব আম্ম'র বন্ধু? ভাবা সেন উত্তর দিজ্ঞে 

পারিলেন ন।। তিনি মংসরেব বন্ধু । ম্বামশন মন্রগ।মিনী হচযু। 

তিনি দ্বামীর সংসারের ছৃঃখ কষ্ট দুধ করেন, কিন্থ শামীব আত্মার 

ও্াতনি লইতে পাবেন ন্ ভাহ ভগিনী ও প্রতিবাসীর!ও 

ক অনুরাগন্ভাজন, কিন্ত কেহই আনম্ার বন্ধু, ধম্মরপথেদ সান 

হুল না। এই ছুঃখে সংসার পাধত্যাগ কাপয়া শ্রাহ্মমমাত 

আমিল।ম, মনে করিলাম শুপ্রতত হইল: বান্গমমাজেব কত 

লোককে মনে কবিলাম, হানি সুঝি নঙ্গু হইপেন; কিন্তু কিছুদিন 

যাইতে নাধাইতে দেখি ধাহাকে বন্ধু বালয়া আঅ।ণিঙ্গন কাপ্ল।ম, 

তিনি ছদয়ে অস্থাঘাত করিয়া চলিম! গেচলন ' উদ্চ ভইতে 

উন্চতব, নিম্মল হইতে নির্মলতব-চনিন বরাদ্দ দেখিলাম ১) ক্রিস 

তাহাতে আমার কি ৭ আমার বন্ধু ৮৫ ভাতার! চষ্টীলেন৭ ভায়। 

কোন ব্াঙ্ম কি বলিতে পারিলেন না এ আমার বন্ধু? পাপী হউ, 

সাধু হই, প্র আমাব চিরকালের বন্ধু। কিন্তু ডঃখের কথা বঞ্গিতে 

হইল এট কথ! লিখিয়। বাখ, আঙ্গ পর্যন্ত কোন ব্রা্গ বন্ধু পান 

নাই। মতের মিলন, এবখ ক্রুচিব মিলন বন্ধুতা নহে, কিন্ত 
পরীনলঙ্ধু নাভার জীবননন্ধু তিনি প্রক্ুত সন্ধা॥ মাজ পর্ধান্ত এব্প 
সাকর লন্ধু পাই নাই, অত এস যাই নন্ধু্গীনেন পন্ধু মিনি "হার 

কাছে। সচল বন্ধুব বন্ধু যিন তিনি একমার বন্ধু আঙ্গ কাল 

তট্টন। হলি হে দীননাধ, এ সম্দান যদি তোমার ভাল নল! 

লগে, তেনারহ আঅঃরোণে ভোমাকে ডাক হে দানপন্ধু। 



[ ২২ ] 

বিধাতা পুজা । 

রবিষার,) ২৫শে ফাল্তন, ১৭৯৫ শক। 

ব্রা্মনমাজের মধ্যে আজ কাল ব্ধাত' পুজার শিশেষ গয়েোক্গন 

হইয়াছে । জগতের সাধারণ ঈগরের পুজ, সকলেই করি, তাভাতে 

স্থখখ এবং পুণ্য উত্তয়ই আছে; কিন্তু বিধাভা পুজ। না করিলে 

ধর্মের নিগঢ় তত্ব এবং প্রগাট আনন্দ সস্তে'গ করাযায় না। 

সাধারণরূপে ঈশ্বর জগৎ পাপন করিতেছেন উহ) সকলেই জানি; 

কিত্ত তিনি আবার বিশেষরূপে প্রত্যেক জ্ীবকে বল, জ্ঞান, পা, 

শাস্তি বিধন করেন ইহা না বিশাস করিলে, পন্মের গভীর এবং 

উন্চ ভাব সকল প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। 

আমর! প্রত্যেকে ব্রহ্মপুজজাকে জীবনের বলত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি, 

জতএব প্রতোকের জীবনে লিধাত৷ পূকুষ কেমন বিশেষ বিধান 

সকল প্রক'শ করিতেছেন তাহা না দেখিলে প্রকৃত ধন্মু সাধন চষু 

ন.। সাধারণ ঈগরের পুজ। এনং সাক্ষাৎ জীবন্ত বিধাতার পূজায় 

অনেক প্রভেদ। সঞ্চলেই আমাদের মধ্যে সাধারণ দরের পুজা 

করেন এবং ধাহার তীহার বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন ভাহা- 

দেব সংখ্যা অতি অল । মন্ষা স্বীকার ককক আর লা করুক, 

প্রভযোকেরই নিকট ঈশ্বরের বিশেষ বিধান আসিতেছে । প্রতি- 

জীরের মলের জন্য ঈশ্বর বিশ্ষরপে কাহার পবিত্রাণের 

কার্ধাপ্রণালী অবলঙ্গন করিতেছেন ' জগতের মক্ষলের জা যত 

টন! হইঘাছে সমুদয় একত্র হলে, জাধারণ ইতিহাস হয়, উত। 

গ্রহণ করিলে মন্রষা ধর্শের প্রথম পরিচয় পাঘ ; কিন্তু ইভাতে 

ধন্মজীবন উদ্নত হয় না। সাধারণ দূরস্থ ঈগরের হস্ত দেখিয়। 
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মন্ুষোর তামা সম্পূর্ণকপে তৃপ্ত হইতে পারে না। জীবন্ত ধর্ম 

সাধন করিতে হইলে অতীত কালের ঈশরকে বর্তমান দেখিতে 

টবে, দুস্থ ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইবে । যিনি সমস্ত 

বির গোর রাজা তাহার হস্তে বিশেষ বিশেষ প্রজা পালনের 
ভর উহ বিশ্বাস কবিতে হইবে ৷ জগতের সাধারণ কার্য্যপ্রণালীতে 

ধাহাকে সময়ে সময়ে দেখা হইত তাহাকে প্রতিদিন উদ্ন্বলরূণপে 

নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় দেখিতে হইবে । জগতে 

যত ধশ্মসপ্রদায় হইয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদাই এক একটী বিশেষ 
বিধানের উপর দংস্থাপিত। যদিও পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধর্শাশেই 

অনেক নম অছে; কিন্ত প্রথমতঃ যখন এক একটী ধর্ম্বশাস্ত 

প্রচাবিত হয়, তাহ। চিনকালই কতকগুলি লোকের দ্বারা ঈশ্বরের 

চন্ত্ররচিত অনন্ত সত্য বলিয়। গৃহীত হউয়াছে। হাহাদের স্বারা 

(ই পিশেষ বিশেষ শান্ত প্রকাশিত হইযাছিল, জগতের লোক 

হাতার্দিগকে গুরু বলিষ! গ্রহণ করিবাছে, এব ধারা তাহাদিগকে 

পইকপে গুঁকু বপিষা স্বীকাব কবিষাছেন, তাহাবা এক একটা 

বিশেষ ধন্মস শ.দাষ বলিখা পৃথিনশীতে পরিচিত হইয়াছেন । যখনই 

মন্তলময় 'নধাত। দেখিলেন একটা ধর্মসম্পরায় ক্রমে নিজ্জীব হইতে 

লাগিল, আর তাহাদের দ্বার! তীঙ্গার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় লা, 

তখনই জগতের পরিন্বাণের জন্য কতকগুলি অগ্রিময় শাস্ব দিয়া! নুতল 

কতকগুলি সতেজ গুরু প্রেরণ করিলেন; যখন তাহারাও পুরাতন 

হইল, অ'বার আবু এক নুতন বিধান প্রেরিত হইল । পুনশ্চ যখন 

দেখিঙ্ন তল্বারাও জগতের পরিত্রাণ হইল ন। অংবার আর এক 

বিশেষ বিধান প্রকাশ করিলেন, ধাহারা সেই বিধান গ্রহণ করিল 

তাহারা আর একটী নৃতন ধর্খুসস্ত্র্দা য় হইল। এটরূপে ক্রমাগত 
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এক একটী ধর্পমস্প্রদাষ এক একটা বিশেষ বিধ!নেব উপর 

স'গঠিত হইযাছে। হইতেই দেখ' যাইতেছে কেবল স.ধারণ 

স্থপ্তি গ্রপালীতে বিশ্বাম কারলে মন্ুষঃজাতির গমুদর অন্ভাব দূর 

হয় না; বিশেদ বিধ।ন এসৎ হিবশেষ আবম্তকীয় বিধানে বিখাস 

স্থাপন করা মন্মষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ তাহ] তৃপ্তিকবৰ 'এবুং 

পরিত্রাণপ্রদ । ধাচার সঙ্গে বিশেষ জষ্পর্ক নাই, ধিনি দুরে 

খ।কেন, দেখা দেল ন!. কথা কন ন!; কিছ সাধারণ ভাবে মকলকে 

শাগন করবেন, এমন ঈখরকে কে চ'য়+ মন্ুষ্যের হাদষ় ম্বভাবাতঃ 

নিকটস্থ প্রত্যক্ষ সঈশ্বন্নকে চান। যে পথে আলোক না হ্টলে 

এক দিল চলে না, যে সাগবের ঢেউ দেখিয। সর্ববদ'ই প্রাণ 

কাপিতেছে দেখাল কেমন কবিয়া সাক্ষাহ গুরু ঈগবকে 

ছাড়) থর্কতে পাঁণ?গ সকল দেশেন এন্ৎ সকল সম্ঘের 

(পাকেরাই বিশেষ লিপানের আখব্গ ভাঠাৎ ঈশবের শলণাপনন 

হইয়াছে! সম্বল নিজ লমান্দ সান্িলাও তহাঙগাদের কলিত 

বিশেষ নিশেস জ্ঞাপুত দেন দেশীব উপাসন! কনিয়। আস- 

€তোছ, শআাএসশ দেখ যই্ভাছ, মৃন্মাপ্রক ত সাক্ষাৎ জাগ্হ 

ঈশ্বরকে 'সিনমন্ধান কবে। মত নিদিত কির দররস্থ দেবতাকে 

লইয়] কেছউ সন্ত হইতে পারে না। ঈশ্বর ছিলেন, অথন। কোন্ 

গ্বানে সুর্গাচিত মছেন উন তাভান ভষ্টি ।স্তক পড়িদা জানিতে 

পাবি, কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ভানে আমার নিকটে আছেন, উহ! 

জানিতে হঈলে তীহাব বিধানে বিশ্বাম কবিতে হইবে । তিন 

'গুই আমার সঙ্গে কথ! কিতেছেন, তিনি এই মামাকে দেখ; দিতে 

আসিযাঁছেন, আমাকে উদ্ধাপ করিবার জনা তিনি এই নিশেষ 

ঘটন। প্রেরণ কবিলেন, এ সএুদয় বিশ্বাস করিলেই হাহাব ন্ধান 
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গ্রণ করা হবর। এই হার বলে আমি বলী হইতেছি, তার জ্ঞানে 

আমি হ্রানী হইতেছি, তার পৃণ্যে আমি পুণ্যবান্ হইতেছি, 

এবং তার হখে আমি সুখী হইতেছি, এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই 

আমদের পরিত্রাণ। ইহাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বিশেহ 

প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়। যেশাস্ম কিন্বাযে ধর্ম এই প্রকারে 

বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, তাহাই আমা- 

সের শান্তর, তাহাই বার্থ ব্রান্নধশ্ব। ত্রাঙ্গদিগের সাক্ষাৎ গুরু 

এব ধর্খশাশ্মের প্রয়ো্চন । উহা ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ নাই। 
এই বিশেষ প্রত্যক্ষ বিধানে বিশ্বাম করিবার পৃর্যে বোধ হস্ত 

ঈশ্বর যেন অনেক দরে রহিয়াছেন, উচ্গার জন্ত দেশে দেশে যুগে 

পুগে মনুষাসস্তান সকল বাকল হইয়া ঈশ্বরকে নিকটে আনিকে 

চৈষ্ঠ করিধাছে। মুখ জগৎ জানে ন| যেঈশ্বর চিরকালই 

নিকটে । ননর্ধেোধ মনুষ্য ! যিনি কাছে বময়। আছেন তাহাকে 

নিকটে আদ্বার জন্য কিপর প্রবণ করিবে? জনহ ঈশ্বরকে 
প্রত্যক্ষ ন' দেখিষা চিরক্কালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিন্বা কোন 

বিশেষ্ষ পুস্তকের মধা দিয়া ভাহ'কে নিকটে দেখিতে চেষ্ী 

করিয়াছে; কিন্তু মামর' ব্রা্ধ কোন পৃজ্তক কিন্ব। কোন মনুষ্যেত 

ভিতর দিখা ঈখরকে দেখিয়া অ'মর্া তৃন্ত *ইতে পারি ন।, আমরা 

প্রত্ক্ষাপে ঠাাকে দেখি চাহ, এব প্রতাক্ষ ভ'বে ঠাহার 

শাস্স পাঠ না করিলে আমারের পনিনাপ নত । শখ বিশ্ব 

করি আমাদের এই ব্রান্মমনাজ হাহারই [বশেন বিধান। ইহার 

প্রত্যেক দিন এব প্রতোক মুহুতন্ত আমাদের প্রির। কেনন্প 

আমরা বিগ্রাস করি, ইহার প্রত্যেক খটন! বঙ্গদেশের, ভারতমির 

এবং সন্ত পুখিবীর পনিভ্রাশের জন্ত ঈশ্বর ত্বয়ং সভ্বটন্ 
খ্কী 
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করিতেছেন ব্রা্মমমাজের সমুদ্দয় ব্যাপার একত্র করিলে যাচা 

হয, তাচার নাম হ্িগরেব বিশেষ বিধান । অন্ত ঘটনার সঙ্গে 

শাক্ষমমাজের এ সকল ঘটন।র তুলনা হইতে পারে লা। যে 

নিষমে চল ভৃন্য নিষ্ধমিত হয় এব" জনসমাজ অন্নে পবি পুষ্ট এব 

জ্ঞানে উন্নত হম, সেই সাধারণ নিয়ম প্রণালীতে সে সমুদয় 

ধটিয়াছিল এবং সাধবণ ভাবে সে সম্বদদয় চলিয়] গিধাছে; কিন্ত 

ব্রাঙ্মসম!জের ঘটনা সকল সেরূপ নহে ॥ সাধারণ ঘ্বটন।বলাতে 

কেহই সাক্ষাৎ পতাক্ষ ঈগ্রের হস্ত দেখিতে পায় না) কিন্তু জগৎ 

যখন দেখিতে পায়, একটী কিনব! কতকগুপি পাপীর পরিত্রাণের 
জন্ঠ অসামান্য এবং নিশেন ব্যাপ!ব সকল সম্পন্ন হইল, তখন আর 

তাহার! অবিশ্বাসী কিন্সা অচেতন থাকিতে পাবেনা। সে সমুদস 

অসাধ।রণ ঘটনার ভিতবে তখন ভাশার! দেশিতে পায় ঈশ্ববের 

হস্ত প্রত্যক্ষকপে কাধ্য করিতেছে । আমাদের ব্রাঙ্গমমমাজের 

এই স্টিল লিণান মেইঈন্প। ইঙ্গাল মদা দিষা। ঈশব প্রতাক্ষ 

ভ'ন বছ়েশের, ভাণতউমিন এবং সনন্ত জগকতব পবিঝাণের পথ 

গবিসাল করিতছেন । এই পিশেন নিননের মুল্যেই কেবল 

[ভখকে আ'মকা বিধাহ! বলিদ। পুজ| কলি পারি । যখামমূশে 

ঈশ্বপচস্থনচিত লাঙ্গপন্মের এ বিশেম নিপান প্রকাশিত ভষাছে । 

ইত|তে বিশাস ভিন্ন আমাদের পরিনাণ নাই। ঈশ্বরাকে যদি 

পথিনী হতে নিলিপ্ু বপিব। পজ1 কবিলাম, তাভ| হইলে অপ- 

বিগাসী কিম্বা অবিশ্বাসী হউনে আমদের অধিক প্রভেদ কি? 

যদ সাক্ষাহ জাগ্রহ ঈশলকে দেখিতে চাও, তবে শাভার বিশেষ 

বিধান গ্রহণ করাতে হইঈবে। গুক এসৎ শান্শ ভিন বিশেস 

বিধান হইতে গারে না প্রতোকে পরিআাণের জন্য গুকু এবং 
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শ'স্ম আহেমণ করে। যতক্ষণ ন! এই ই আশ। পুর্ণ হয়, ততক্ষণ 

মনষোর মাস্বা কিছুতেদ কপ্রু হঈতে পালে ন।। ব্রাঙ্ষগণ, তেমন: 

জান ন। তোমাদের গুলু কে, এনৎ তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈশব 

্গণৎ তোমাদেন গুরু, এবং বাক্ষসমাঙ্গের সমুদয় ঘটন| তোমাদেল 

শাস্ম। যাশ্তাবা বলে কতকগুলি বিশেষ বিশেদ কমতাশীল মনগুষাই 

লাঙ্গসমাজের মাচার্ধা, উপাচার্ধা, এনৎ পচারক হয়, তাছাব! 

অলবিশ্বাসী ; কিন্ত বিশ্বাসী তাভার। ধাভাবা নলেন, এ সকল 

লেকের ভিতরে ঈখরের শর্গুলী কাধ্য করিতেছে । আবাৰ 

বাহিরে দেখিতেছি, কতকগুলি মন্রষা উপদেশ দিষা বেড়াষ ; 

উহাতে কি এই বলিল মে মামাদেস বাদপন্মেও মনষ্য গুক্ত ? না, 

আমাদের একমাত্র গুরু সেই পবম গুরু ঈশ্বর । শভাহার ভস্ম- 

লিখিত ঘটন! সকল আমাদের এন্খান শান্দ। যে পরিমাণে 

মনুষ্য ঈর্ধবের কথ। বলেন, মেই পলিমাণে তিনি আমাদের 

পরি-াণপথের মহ্াষ ; কিন্ত যে মুখের ভিতর হইতে ঈগরেব কথ। 

না আসে তাহ। পরল । ঈশ্বরের কথ! ন! নলিষা1 কেহ যদি 'আপনাব 

পথ! নূলে তাহ। আদুত চইলে না। সেই পরম গুকু দয বর্মন 

থক্ষিম। যণন যানে, যাহ! বলিনেন তাহাই তাঙার শাস্ু। 

আংমাছেল গুরু মং কথ! বলিমা প্রতোক শিষাকে উপদেশ দেল, 

সংসাব-শণক্ষেত্রে বল এন টহস!শ দেন, এই জগ্যই আমনু। লাঙ্গ 

সমাজে আসিয়ান্তি। আদ্নাবের কোলাভল মধো অ.ম!দেব গন 

অণ্তি গন্ঠাব ভাবে কথা নলিম! সকল গোঁ” মিটাইষা দেন, 2াহাৰ 

এক একী অখিমঘ বাকা আমাদেন অন্থরবেল মকল প্রকার ভ্রান্তি 

এন পাপ দ% করে । বাহার নিজেপ মুখের এক একটা ব'ক। 

আমাদের ধর্মশাস্ত্রের এক একটা জানপ সত্য। অন্থরে থাটিন। 
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জর্্যদাউ তিনি কথ। বশট্তেছেন, কেবল অবিশ্বাসী তাহার কথ। 

ভনেন।। মনষোর অবিশ্বাসে তিনি দূর, বিশ্বাসে তিনি নিকটে । 

ক্লাঙ্গগণ, তোমাদের গুরু নিকটে কি ন| বল নিকটে যদি গুকু ন| 

থাকেন কাহার কথা শুনিতেছ ? পরিত্রাপ কি এতই সহজ ব্যাপার 

ঘ্নে মনুষ্য অথব। পুস্তকেন কথা নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে? 

প্স্বক কিন্বা মন্ষোর প্রত্যেক কথা য্দ বর্গের কথ! না হয় গরু 

ধলিয়া ভাহ1 পবিশ্টাগ কর। ব্রহ্মই আমাদের গুকু, ব্রদ্দই 
গ্সামাদের শাস্্রচয়িতা। ধর্খশাস্ত কি? যাহাতে ধম্মজীননের 

স্বটন! সকল বর্ণিত থাকে । কখন কিরূপে একটী কিম্বা কতকগুলি 

পাপীর জীবন পরিবর্তিত হইল, এক সময়ে পাচটী লে।ক কিংব! 

পাচটী পরিবার কিরূপে পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হইল, কিরূপে 

স্বার্থপর, অপ্রেমিক লোকদিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল, 

এ সকল ঘটনা যে পস্তকে লিধিত হয়, তাহাই ধর্মশান্থ । অতএব 

আমাদেরও ধন্ধশাস্ম আছে, যদিও তাহ! কোন যনুষ্যের হয্ত লেখে 

নাই; কিন্ত আমরা বিশ্বাসচক্ষে তাহা পাঠ করিতেছি । এ সমুদয় 
টন] লিপিবদ্ধ হইলেই অন্রান্ত পন্থুশাস্্র হইবে; কিন্তু ব্রাঙ্ষাসমাজে 

এ চল্লিশ বংসর যে সকল ঘটনা হই! গেল পৃথিবীর ভা'ষ। কি সে 
সকল বধার্থরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারে ? ঈশখরের অগ্রিম সতা 

সকল মনয্যের ভাষ।কে ঘ$ করে। বিধাতার আপস টন! সকল 

মনুষ্োর মাযান্থ কথায় দেখ যায় ন। | যেদিন আমর প্রতোকে 

ব্রাঙ্ধ হট. সেই দিন হউতে আমাদের প্রত্যেকের ধশ্বশাস্থ আনত 

হয়। যখনই কোন বিপাকে পড়িষা অন্ধকার দেখি, নিজেব 

জীবনগ্রন্থে কিংবা অন্যের জীবনপুস্তকে, ঈশ্বরের সে: জীবস্ত সতা 

কল পেখিলেই আলোক এৰং উৎসাহ পাই । চক্ষের সমক্ষে 



[১৯] 
সেই গ্রন্থ রহিয়াছে, যখনই ইউ জী করি, তখনই পাঠ কবিতে পারি। 

ইহ] আপেক্ষা আর আমাদের পক্ষে কিঅপিক সৌভাগা হতে 
পারে তোমার জুদয়ে, আমার ভ্ষে সে মক্কল ঘটন। মুদ্রিত 

বশ্ষাঞ্ছে ; পাঠ ক্বিবামাত্র 'পর্ণ কাববমান্র দেশি জলন্ত অগ্নির 

মনত পে মঞ্চল ঘটন| অগ্চরের সকল অন্ককাব এসং নিরাশ! দুব 

করিয' দেয়। জীবনপুস্তক পাঠ কবিষ, দেখিলাম ত্রঙ্গকুপায় একটা 
পাপী বাচিখা গেল. পচিটী পর্বাধ এক হইল, উৎসবে শত শত 

পাপী এক- হইয়া ঈশ্ববের আাব!ধন' করিতেছে ; এ সকল খটন| 

পাঠ কবিনামাত্র, মাস্ব: নিশ্ব'ন উৎসাহে পবিপুন হইল) ঈখর 

দ নিকটে গুক হইব! না মা! মশা থাকেন নেকি আমাদের এ 

সক্ষল কনা, ন। সপ বাগগণ যৃর্দ মন! পশ্থলিক ঘইন।পুণ 

একটি “স্তক না গাও, হলে ততোমণ' কবলে কি এবং যি 

জ্ঞাত জনন পেকে না দাললে পাগ একক হইতে পাচারে 

(৭৯? এমন ছন্দবসাতা সগৃর প্ুক্ক হয় আযাদ । জীবনে আিখিষ। 

'দপ্ন, পাত ভা আংম্বা তাহ! পাঠ পাকি | নিত যান 

১ পণ্টিতলিণ 1 কি লক শান! প্রান ংসব মামাত মানা 

25? হাহ গ্বান্ছ পালি শাক তপতি হালে? বাহানা 

সভ্য হাব ইত হা দিব রগ হায় শা কাত 

হা. আগ যছা। সা 114 217 শগমতা যান হেয় ম্সলঙ্ 

৮৮ ল্বাসাতপ। আল, সাত তি দন 12 ৭ হপন রাগাশম। 

[৭ন শ 1৮8 দ্য দশে শানে পযল আম দন 5 আ তিমাছেন 

$ ভাচছণত আলা শিধ নল এস ইলা ঘহদদ শহ জনী মিলিত 
+ ঙঁ 

বা 

৬] যা "লস গদাংলা ৭ শিক লাল দ1*ল কাছে 5তব % হণ রি 

শা পাঠ কাঁতিভ জাপত৬ শচিশকেতলে উতনাত হই। 
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বিশেষ বিধানে বিশ্বাস । 

কবিষার, ৩র! চৈত্র, ১৭৯৫ শক। 

পৃথিবীতে কেবল ্রঞগধ্য সম্পদ থাকিলেই যে তাহার প্রতি 

আমর! অনুকাগী হষ্ট তাহা নহে । নেত্রপাত করিলেই চানিপিিক 

ঈশববের বিপল ত্রশ্বন্য আমাদের নয়ন মন আকর্ষণ কবে; কিন্তু এ 

সমুদঘ ধন কি আগার বলিয়। মনে হয়? ধন দি প্র হয 

তাহাতে কি কাহারও অনুরাগ হয়? ধন নিজের হইলেই তাহা 

মৃগ্য শত গুণ বুদ্ধি হয়, সেই ধন আবার পরের হুউলেই তাহাব 

মূল্য অল্প হৃইযা যাঁধ, এবং তাগার প্রতি অন্তবাগ কমিমা যাষ। 

ঈশ্বর এই জগং স্জন করিঘাছেন ; কি যতক্ষণ তিনি ইঠ। 

আমার জন্তু করিমাছেন, এ প্রকার [বশ্বাম করিতে না পাবি, 

ততক্ষণ ইভ!তে আমার কি? সেউরূপ ঈশর যে ধশ্াবাজোর রাজ! 

হইয়। মহমাদগেব কল্য'ণের ভন্ বিবিধ ধম্মনিঘম আগাপন বপিতে- 

ছেন, সে সকল আমার জন্য কপিতেছেন, তাহা যদি লঝাতে ন। 

পারি তাহার প্রতি অমার কেন অন্নরাগ হইবে? মানিলাম 

সাধারণের উপকারের জন্য ঈশ্বব ব্যস্ত বছিশাছেন ক্ষানিগাম 

তিনি জগতের প্রতি বড় দধাময়, তথাপি তঠাহাব প্রতি আমর 

ছয় আকুষ্ট ভটল লা; কিন্ক যখন দেখিলাম, যিনি এত নড় 

জগহংকে পালন কধিতেছেন, তিনি আমার ভন্য ব্যস্ত, তখন 

জদষের অনলাগ মবেগে আপনা আপন ভাচারু দিকে পাবিঠ 

হল অতএব ঈশধ যে সকল ব্যাপার মম্পনন করিতেছেন, এ 

সমুদয় সাধাবণ মন্তষ্যের জন্য, না! আমার জন্ত ? যে পধ্াস্ত এই 

গ্রচ্ছের মীমাংসা নাহয় সে পধ্যন্ত্র কাহারও মনে তাহার পুতি 
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যথ।ণ অনুরাগ ভয় ন।। ঈশরের এই নিশেষ দিধানে বিশ্বাসের 

উপব জগতে সক্ণ ধঘসম্প্রণায় স্থাপিত হইয়াছে । ভক্তমাত্রেই 

এইপপে বিশেষ বিধানের দ্বারা দুর ভ্ইতে ঈশখরকে নিকটে 

অ|নিষ| ম/পনার করিবার জন্য চেষ্ট। করিয়াছেন। যে সকল 

বিধান হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাগ। সাধাবণ মন্রযাম গুলীর জনা, 

এ পথ! বলিলে ভক্ষের প্রাণ তুষ্ট হয় ন|; কিন্তকুযণন তিনি 

দেখিতে পান সঁশর মাহ করিতেছেন সকলই শাহ্ার ভন্ত, তখনই 

তাহ।র হৃদষে প্রাণের সণ্চার হয়। নতুব। পরের সঙ্গে ঈশ্বর 

আলাপ কবধিলেন, পরেব জন্ত তিনি মঙ্গল ব্ণিিন করিলেন, পরের 

চি” ভাহাব নবন্দর মুখ দেখিল তাহাতে আমার কি? ঈশ্বরকে 

এইটবপে ঝাহবে বাঠিবে রাখিষা কেহই চিবকাল ব্রাহ্মপমাজে 

এ'কিতে পাল না পান্ধ হইলে যেঈখর এবং ব্রাঙ্মসনাজের 

প্রাত বিশেষ অনুরাগ হয তাহা নঙে। ঈশ্বর আমাকে তুঃখী 

জানিয। দ্রধা করিবা আ:৩হ মাথম।; ম্ামা হস্তে এই বিধান 

পাঠাহইলেন, এ*কণে নিজেব বলিম। দেখিলে কিংবা আপনার 

সাম খা লালয। পিশ্বাম কবিলে যেমন তাহা ন প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ 

হয়, তেখন মার কিছু'তই হযনা। চন্দ সৃথ্য যেএত সাধারণ 

এবং দৃবের বন্ত, আম যে এই তণ হুপ্য ক্ষুদ্র জীব, ঈপ্রর আমাকে 

আলোক দ্বিবার জগ সেহ উচ্চ আংবাশে এ বড় বড় পদ্বার্থদ্বয় 

কজন কবিদাছেন, হভ। নিশ্বাস লারুলে ধন শেমন প্রত হয়। 

ঈশ্বব, যিনি এত $ড বালোব বিখাত, শামি যে একজন ক্ষুদ্রতম 

প্রক্া, আমাত১গ শাহাব ম্মরণ আছে, আমার নাগ লইষা*্তিণন 

চন্দ্র গৃর্যকে বালয়। দিতেছেন, আমার অনুক সন্তানকে তোমা 

জ্যে'তি দাও । যণন অগ্তরে এই শিশ্বাস আদিল, তখন সম্দয় 
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ব্যাপারের ভাবাস্তর হইল, সাধারণ বিশেষ হইল, দূর নিকট 
হইল । ঈশ্বর যে কেধল সাধারণকূপে স্কাজন করেন তা! নহে, 

কিন্ত হাহার এক একটা পদার্থ প্রত্যেক ক্রুদ্র কীটের জন্য । ষখন 

দেখিতে পাই, আমাদের প্রতিজনের উপবে তাঙার বিশেষ দৃষ্টি 

রহিয়াছে, তখন তীহার প্রতি আপনাপনি হৃদয়ের গভ1৫তঙ্গ 

অনরাগ প্রধাবিত হয়। রাজ! যদিসাধারণ ভাবে আঙ্জ। প্রচার 

করিয়া রাজ্জ্ের উন্নতি সাধন করেন, তাহাতে তাহার প্রতি প্রজা- 

দিগের অন্তরে তেমন অনুরাগ হয় না; কিগুযখন দেখ যায় 
গ্বাহার হস্তে এত বড়রাজ্যের ভার, তিন এক একটা দুঃখী 

গ্রজার ৫ঃথ দূর করিবার জগ্ঠ বিশেষ?পে ব্যস্ত, তখন সভঙ্ে্ছ 

ষাহার প্রতি প্রন্গাদিগের গভীর এবং প্রগাঢ় লাজভক্করি জয়। 

সেইরূপ যখন দেখি ধিনি বিশ্বরজোর রাজা) অসতধ্য চণণ্য 

প্রজ।দিগের জন্য ধাহান্ন ভাবিতে হয, তিনি আমার জন্য এত 

ব্যাপার সম্প,দন করিলেন, আমার তুখেশ জগ প্রাক্াতিকে এত 

মধুময় করিলেন, আমার জন্ক শুশীতল সমীরণ পাঠাতলেন, আমার 

জন্য চন্দ সুধা নি্বাপ করিলেন, তখন মন ব্বভাব৬ঃ তাহার প্রতি 

বিশেষরূপে অণরক্ত হয। তখন ঈশ্বর এবং অমর মদ্যেতে 

পুনে তরানক ব্যবধান ছিল. আর তাহ! দুষ্ট হয় না। যেমন 

জড়রাজ্যণন্পর্কে, তেবনি ধশ্ুরাজ্যসম্পরকে । জডগালজোর এক 

একটা পদার্থ এবং একটী ঘটনার ঈশ্বরের বিশেদ দয দেখলে 
যেষন হাহর প্রত প্রগাছ় অনুরাগ হয়, সেইকাপ ধবাজোর 

বিধাঝরের মধোও তাহা বিশেষ কপ! অন্ুক্তব করিলে মনষোর 

গরিত্রাণ হয়। যতলার ঈগর জগত্াদীন্দগকে উদ্ধার করিলার 

জন্ত বিশেধ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমার 
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জন্য এট বিশ্বাদ পরিত্রাপপ্রদ । অমুক সময়ে বে ধবিরা ব্রহ্মনাঙ 

গান করিধ। হিমালয় কাপাইধাছিলেন, অধুক শত'কীতে বে ঈশ্বর 

কয়জন বিশেষ বাক্তিকে পাঠাইয়। একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার 

করিলেন, অমুক শুদ্ধ দেশ যে তিনি ভক্তিশ্রোতে ভাসাইলেন, এ 
সমুদ্র আমারউ জন্য । সহত্ত সহত্র শতাব্দী পুনে যে সকল টন! 

চইয়াছ্রিল তাহ! আমারই জগ্য। এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বার! 

ধর্মরাঞ্জোর অতীত এবং বর্মন সমুদয় ঘটন। আপনার জীবলে 

গ্রথিত করিয়া সুখী হন। বিশ্বাসে দৃরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ গন, 
পরের বস্ত আপনার হয়, ভক্কের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের 

বর্তমান ব্রাহ্মসমাজও ঈশ্বরের একটী বিধান ইহ! আমরা বিশ্ব 

কতি। কিন্তু ধাহারা মনে করেন কেবল বঙ্গছেশের কয়েকটা 

খটন! আমাদের জন্য, অন্তান্ত দেশের গুরু, উপদেষ্টা, এবং ধর্থা- 
প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্প ঢ নাট, পৃথিবীর 

সধুদয় পর, কেবল বঙ্ধদেশের কয়েকজন ব্রাহ্ম আমদের আপনা 

লোক, তাহাদের সন্ধবীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বর্গ ধর্মের উপযুক্ত লঙে। 

বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটা লোক ধাহারা ধর লইয়া ক্রীড়া করি- 

তেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মবিব. এইজস্া আমর 

পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে অঞ্জনের যোগ । 
সমৃগয় যোগী খধধি সাধু ভক্ত যাহারা জগতে আসিয়াছিলেৰ, 

সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক । তাহাদের স্বগীয় জীবন এবং 

সমু উপদেশের শেষ ফল এন ব্রাঙ্মদমাজ। তাহাদের সকলের 

ভিতরে আমর! ছিলাম এবং আমাদের সকলের জীবনে তাহার! 

আছেন। যখন তাহারা স্বজত হটয়াছিলেন, ঈশ্বর তখনই 

ভ্াহাদের ছিতরে আমাদিগকে রাধিয়-ছিলেন, নতুবা! আমঝা! 
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" ফাছাফিগকে প্রেম দান করিব কেন? অতএব ধ্গি বঙদেশ খোর 

অন্ধকারে আ.চ্ল্ন হয়, যদি পাপনদীর ভয়ানক পজ্রোত আসিয়া 

ইহাতে যাহ! কিছু ঈশ্বরের সত্য এবং পবিত্রতা ছিল সব লইয়া 
যায, যি এই স্থানে ধে ব্রাহ্মমমাজ ছিল ইচ্ছার চিহ্মাত্র ন! থাকে, 

তথাপি আমাদের ৬নন্ত কালের ব্রাহ্মধরঙ্দের বিনাশ না! সকল 

দেশের এবং মকল কালের ভক্রদ্বিগের সঙ্গে আমদের প্রতোকের 

নিগৃট় সম্পর্ক রহিয়'ছে, এই জন্তই হাহাদিশকে ভক্তিভাজন 
জানিয়। আমাদের হৃদয়াসনে স্থান দান করি। হাভারা সকলেই 

আমাদের নিজন্ব ধন। কেবল বিশীসের দ্বারাই সমুদয় আপনার 

হয়। সমুদয় আপনার হইলে যে কি হয় জগং তাহ অদ্যাবধি 

সম্যক্রূপে জানে নাই। সমুদয় একত্র হইবামাত্র প্রকাণ্ড ছূর্জয় 
একটা অগ্থি বাহির হইবে, সেই অগ্থি স্বগীয় ব্রাহ্গমমাজ নাম লইফ়া 
চারিদিকে ধাবিত হইবে: সেই অগ্থিদ্বারা এখন ধাহারা যে 

পরিমাণে পরিফ্কৃত হইতেছেন সে পরিমাণে তাহার] ব্রাহ্ম । 

ব্রাহ্মধ্ম কতকঞ্চপি মতের সমষ্টি নহে । শ্যগ্তি অবধি এ পর্ধাস্ত 

ঈশুর পৃথিবীতে যে গকল ভক্ত এসৎ অগ্রিময় সত্য প্রেরণ করিয়া" 

ছেন, গে সদয় একর হইলে যে একট প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা হর্জর 

বল হয় তাহাজ্গ্াযধন্র। উহ্! যদি কতকগুলি মতের ধন্ম হইত, 
ইহা কেবল জ্ঞানীদের হইত, মুখের বর্ধিতে পারিত না। কিন্ত 

ঈশ্বরেব দয়ায় হ1 ধনী নিধধন, জ্ঞানী মুখ? দুখী চুঃখীী সকলেই 

জন্য । উহ! জলন্ত অগ্নি অথবা দুর্জয় নিক্ুমেব হ্যায় প্রকাশ পাই- 

তৈছে। ইহার পরাক্রম এবং দুজ্জয় প্রতাপে সকলেই পরাস্ত 
হইতেছে, এই অগ্নির দ্বারা তোমাদের এবং আমাদের মকলেরই 

ভবন পরিফত হইবে। ঈশ্বর হইতে এট অখি আগিয়াছে, 
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আমাদের সকলের জ্দয়ে এই অগ্নি বলিয়া উঠিতেছে, তোমরা কি 
ইহার উত্তাপ এবং পরাক্রম দেখিতেছ না? কেবল মত সাধন 

করিলে ধন্জসাধন হয় ল|। পৃথিবী এতকাল ইহা করিয়াছে এবং 

এটজন্তই মরিয়াছে। আর আমরা ইহা করিব না, এই জন্যই 
ঈশ্বর এই বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। জগতের পরিত্রাণের 

জন্য যত বিধান হইয়াছে সমুদয় বিধানের শেষ কল এই ব্রাহ্ষধর্খ। 

ইহাতে ভূত, বত্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইয়াছে । -কোটি বত্য়র 

পুর্বে ধশ্মরাজ্যে যাঙা ঘটিয়াছে তাহ! ব্রাহ্মধর্থের, এবং কোডি 
বংসর পরে যাহা] হইবে তাহাও ব্রাহ্গধর্খের। আমরা যেমন 

উহার অগ্রিসংস্কারে পরিজ্ষত হইভেছি, আমাদের কোটি কোটি 
বৎসর পরে ধাহারা আসিবেন ভাহারাও ইহারই দ্বার ' সংশোধিত 

হইবেন। ইহা কেবল ব্ছগদেশের কতকগুলি সামান্ত ব্যক্তিকে 

উদ্ধা'ল করিবার জন্কফ আসে নাই; কিস্ত ইহা সমস্ত 'ব্রচ্াণ্জের 

পরিবাণের জন্য আমিয়াছে; অন্যদিকে ইহা] তেমনই সত্য ষে 

ইস! আমাকে উদ্ধার করিবার জনা আসিয়াছ। আমাকে বাচাই- 

নর জন্য ঈশ্বর দূর হইত্তে নিকটে আসিয়। আমার হস্তে তাহার 
এত বড় ধম্ম দ্রিলেন। দুঃখী দেখিষ। অমিয় মাখিয়! আমার নামে 

পত্র লিখিত তাহাতে তাচার দধাল নাম লিখিয়! দিলেন। আমাকে 

ক্ষুদ্র জানিয়!ও এত দয়! করিলেন, ইহ1 দেখিলে কাহার হৃদয় ন! 

তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়? ইহাই পরিভ্রাণপ্রদ বিশ্বাস। 

প্রতোক ব্রাঙ্গ এবং প্রত্যেক ব্রাঙ্জিকার এই বিশ্বাম সাধন কর! 

কভব্য। 
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দুই শ্রেণীর বিশ্বাসী । 

শ্রীযুকু বাবু কানাউল1ল পাইনের বাটী। 

শনিবার, ৯ই ফান্ধন, ১৭৯৬ শক। 

ঈশ্বরের সকল উপাসকই বিশ্বাসী । যাহারা সাহার পুজা 

অর্ডন। করেন তাহার! সকলেই তাহার বিশ্বামী সম্তান। কিন্ত 

ভীত বিখাসী এক শ্রেণীর লোক, নির্ঝ বিশ্বাসী অন্য তেনীর 

লোক। প্রথম শ্রেণীর লোকের! ঈশ্বর যে ঠাহাদিগকে নিশ্চয়ই 

পরিত্রাণ দিবেন, ঠাহাঙ্গের চরিত্র নিশ্বীল করিষ। বে তীহাঙ্গিগকে 

আনন্দমধামে লইয়া যাইবেন ইহা বিষবান করেন না। তাহাগের 

হনে এই ভয় আছে, এই যে কতকাল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া 

একটু শান্তি লাভ করিলাম, হয়ত জবার উহ) হারাইয়া মকুভুমির 
গুফভার মধ্যে পড়িগা অবিশ্বাসী হইতে হইবে। এই ভয়ই 

গটাাদের নিরাশা এবং মৃত্যুর কারণ হয় । কিন্তু এমন বিশ্বাসী 

আছেন বাহার ঈখরকে ধরিয়াছেন কেবল তাহা নহে; কিন্তু 

ফ্চাছার! সম্পূর্ণরূপে নিয় হইয়াছেন। ভাল লোকের মধ্য 
মন্দ লোক আছে এবং মন্দ লোকের মধ্যেও ভাল লোক আছে; 

কিন্ত যদি শ্রেনীবন্ধ করিতে হয়, তাহ! হইলে, এই হ্টা শ্রেনী 

খ্বীকার করিতেই হইবে। বরাদ্ধ, তোমার জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য 

"আছে, ইহ! মনে করিয়া তুমি অহস্কৃত হইও না, কেন না ইহ 

তোমাব অভয় অবস্থা নহে ? যদি ইহাতেই তুমি নিশ্চিন্ত থাক তৰে 

সোষার উচ্চ অবস্থার উপরে বিশ্বাম নাই। তবে তুমি ধন্য বগি 

বিশ্বা্ করিতে পার। পতিঝআ্াণ পাইবেন ধাহ্'র। তাহাদের মধ্যে 
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ভূমি চিহ্নিত । প্রাশেশ্বর তোমাকে তাহাদের মধ্যে গ্রহণ করিষ্জা 
অন্তয় দ্লান করিগ্নাছেন। যতক্ষণ হগ্লা থাকিবে ততক্ষণ অধীর 

হয়] থাকিতে হইবে । তোষাকে'আমি পরিত্রাণ করিব ই' করিব, 

তোমার পনিত্রাণ নিশ্চিত, আজ তোমাকে এই বব দিলাঙ্গ, ফিনি” 

প্রই কথ! ঈখরমুখে শুনিয়াছেন, তিনিই নি্ভ়' হউয়াছেন। সত? 

সাধকের মধো ছু চারিটি লোক এইরপে টিহিত। আসে 

আনেক ; কিন্ত চিত্িত হয় অল্প লোক] আমরা! সফলেইনপিতাকা 

চরণ বক্ষস্থলে ধারণ করি ; কিন্ত তোমাকে আমি পর্িত্রাপ হছে, 

বদ্ধিত করিব ন!, তোমাকে একজন চিহ্ছিভ বলিয়া! গ্রহণ করি- 

যাছি, পিতার মুখে কয়টা লোক এই কথ। শুনিয়াছে*? আমরা 
যদি এই কথা শুনি, আমাদের পক্ষে সশরীরে স্বর্গে যাওধা অসন্যষ' 

নহে । সহত্র শক্রু ষ্দ আমাদিগকে অধন্মের দিকে টানিতে' 

থাকে তথাপি আমর! স্বর্গে যাব! পিতাব মুখের কথা কখমই 

ব্যর্থ হবে না। আমর! স্বর্গে গিয়! বসিবই বমিব। কেননা 

ঈশ্বর নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'বহস, আমি তোমাকে নিশ্চই 

উদ্ধার করিষ, তুমি নিরাশ!কে বধ কর।” ধর্দধজগতের আর 
সকলই আড়ন্গর এবং ফাকি, সার কেবল পিতার এই অঙ্গীকার । 

এত বয়স হইল যি পিতার মুখে এই আশ্বার কথা ন৷ শুনি তবে 

আমাদেক কি হইল" অভএন, ত্রাহ্মগণ, একটু বাস্ত হও। 

দীননাথের মুখে এই কথা না শুনিলে বাচিতে কিরূপে ? তিনি 

প্রসন্ন হউয়া! এই 'বরটী যেন প্রতোক সাধককে জেন যে, আছি 
আর তোমাকে হাড়িব না।, আমাদের নিজের কোন গণ নাই 

যে আমরা সেই সহস্ের মধ্যে ছুই পাঁচজন হইব। পিতা বি 

কাছে ডাকিয়া বলিয়া দেন, 'এত দিন পর তোমার স/ধন সফল 

৪ 
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হইল, যাও তুমি নিয় হইয়া সংসারে বিচরণ কব; আজ আমি 

তোমার হহলাম, তুমি আমার হইণে, তবে তাহার তুল্য ওভ- 

আশীঙ্বাদদ, বল, আর কি মাছে? এমন শুভাবীনার্দ ববে পিতার 

মুখে শুনিব? এইজন্ত প্রাণ ব্যাধুল হউক। ঈশ্বরের আশ্বাস 

বাক্য, তাহার অভয়দান ভিন্ন কি সাধক বাচিতে পারে? 

লব্বাপেক্ষ। উচ্চদান এই অশুয়বাক্য । পুরকে যাঁদ পিত| মভষ 

দিলেন তবে আব তান ভঘ ভাবন। খ্ যদি আামর। অভয় পদ ন 

প!ই তবে আমাদের ধম্ম মাধনে ফল কি? এই কথ! যেন পিতাকে 

বলিতে পাখি, ৪খ দ1ও, কষ্ট দাও ম্াত নাত; কিস্তু অভয় দিও, 

তাহা হইশেই সুধী তব । কি একাকী কি ভাভ ভগ্রশীদের সঙ্গে 

ষতবার হাহাকে দেখিব ততবার তাহার কাছে এই ভিক্ষা চাহিব, 

ততক্ষণ মস্তক পাতিযা খাকিন, যতক্ষণ না তভার উপরে হাহার 

পবন্র অভয় হস্ত স্থাপন কিবেন । তার মত দ্ঃখাী কে আছেযে 

এই কথ। অনিল ন।। সাব ধয়গুাহণকর। পনিত্রতইবই হইব 

তেন ন! দঈপ্বল বলিম়।ছেন। মান্ষ এলং নি“জব বিকৃত বদ্ধি শঞ 

ভন! আমাদিগকে ভয় দেখ ; কিন্ত ঈগব বালয়াছেন, আমবা 

প্খত্র হইনি, নে ভষ কবিব কাহানে? যথাসময়ে তাহার 

প্রামখাহ এন আশীন্বাদ শুনিব। এই আশীপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই 

এক নূতন পণ্ব€ জীবন পাব, অনন্তকালের অ'নন্দরাজ্যেণ দ্বার 

হলিদা যাইবে । দথধামষ আমাদিগকে আশীর্বাদ দিন, আমরা 

প্রতীক্ষ। করির়। তাহার চরণত্তলে পড়িয়। থাকি। 

সস বি সনম 



০ 

উচ্ছাই ধর্মের মূল। 
রবিবাব, ৯5শে মাঘ, ১৭৯৬ শক। 

কিছুই ছিল না সমুদষ ব্রহ্গাড সৃষ্ট হইল। কিছুই ছ্রিল ন! 

তখ।পি এই শ্বম্ধব নিশ্ব ঘের অন্ধকার হইতে উত্পন্ন ইল । হেতু 
কি? এক ইচ্ছ', সবশক্ষিমান ঈশ্বর ইন্ডাী করিলেন, এই জগ 

আমিল। এ$ উ'চ্চা অন্ধকার হইতে জ্যোতি বাভির কবিল, সেউ 

ইচ্ছ। ঈগ্রবেতে পূর্ণ এবং অনন্ত ভাবে রহিয়াছে। সেই ই 
প্রত্যেক মনুষ্যাত্মার মন্ধা রহিযাছে; পিস্ত অনন্ত অসীম ইচ্ছা 

আমাদেব নাই. ঈশ্বনেব আছে। আমাদেব যতটকু পবিমাণে 
ইচ্ছ, আহে, ততটছু পরিমাণে আমর] অন্ধকার হইতে আলোক, 
নরক হইতে শর্গ” এবৎ কাকার হইতে হুন্দর বস্য লাভ করি। 

উচ্ছা হুর্দল এব অসৎ হইতে পরে না। কিছু ছিল ন৷ আর এই 

উচ্ছার প্রভাবে অনেক হঈল। জয় লাছের আদি কারণ উচ্ছ।। 

যাহা! কিছু ভইযাছে, যাহ। কিছু হউতেছে, যাহা কিছু'হবে, 
সমুদসেব কাবণ ইচ্ছ । আলোক, গতা লাভ করিতে যদি মনুষ্যের 

উচ্ছ! ন। ভয় তাহার জীবনে অন্ধকার এবং অসত্য থাকিবেই। 

ইচ্ছ যেখানে সেখ।নে রঙ্গীলতা নাই । ঈএগবেব উচ্ছ! হল, 

পথিবী স্ষ্ট হউক, অথচ পথিনীব স্ষ্টি ভটল ন। ইহ! কিরূপে 
ভইতে প।বে ? হার বল অনতিক্রমণীয়। সেইরূপ মন্তষোর ইচ্ছব। 

যদি বলেপাপ দূর হউক, পাপকি থাকিতে পারে? মানিল'ম 

অনেক জখন্য পাপ পোষণ করা হইয়াছে, অনেক উপন্দশ এবহ 

সাধুসঙ্গ অবহেলা করিয়া অন্তরে পাপরিপুকে প্রশ্রয় দেওযা 

হহয়াছে) কিন্তু ইচ্ছ হইলে কোন্ পাপকে নাদৃণ করিয়া! দিতে 



চি তত 

পার? ঈশ্বরের ই চ্ছ-র স্কুলিঙ্গ প্ন্ধকার মধো প্রবেশ করিল, আর 
তংন্ষণা আশ্চর্য জ্যোতি বাহির হইল, যদি তেমনই আমাদেন 

একটী ন্বগাঁ় ইছা হয, তবে কি আমাপের মনে পাপ চংখ 

ধ্বাকিতে পারে ? মন্ষ্য দেবতা হইতে পাবে, কেপ একী নমত্রী 

ধ.কিলে, সেই সাষগী ইচছা। ঈশরেচ্ছায় যেমন জগৎ জন্মিল, 

যলযোর ইচ্ছৃ'য তেমনি দ্বনীষ় জখবনের উৎপত্তি হয়। সন্যযের 

প্রদীপ, প্রেমের নদ নদী কোথা হইন্তে বাহিব হইল? এই এক 

ইিচ্ছা। হইতে । বস্ততঃ এই ধর্ধজগতের স্থাষ্ট তেমনই আশ্গর্ঘ্য 

ধেমন অনস্তগুণ অধিষ্ধ পরিষাণে আশ্চর্ধা,_--জন্ধকার হইতে এই 

জগতের শ্ঙি। কিছুই ছিল না, আর কে রচিল এমন হুন্দব 

দিশ্ব ছবি, ইহা ভারিঝ! থেমন আমরা আশ্চধ্য হই, তেষনট ফন 

দেঝি পাগীব জঙন্য কদাকার হাদয় হউতে হুন্দর স্বর্গায় জীবন 

উঠিল, খন সহজেই আমরা চমংকৃত হই। যখন দেখি পান্দী 

হুঞ্জয় ইল্ছাবলে ধর্মজগৎ বাহিয কলিল, তখন ঘলি ইহা অপেক্ষ। 

আল ক্মাশ্চধ্য কিআছে? গভীর -অন্ধকাল বেখালে ছিল, কোথা 

হহ্ছিতে সেধানে এত 'আলোঙ্ক আমিলণ বাহ্যব্িক ইচ্ছার বলে 

আব্চর্ঘ্য কটন] সকল সংঘটিত হুইতেন্ছে। উহার গুণ আমরা 

চিরঞিন ওাষণ। করিব ' ্লিচ্ছা সামান্য বল নছে। ঈঁগবের শক্কি 

্িগ্ হচ্ছ। ক্মার ফিচুই নহে। ঈশ্বরের দয়াও তাহার ইচ্ছার 
সিিডারে জাধা করে। উচ্ছ হারা ঈশ্বর ভাার কাধ্য দকল দাধন 

করিতেছেন । মনুষা সেইরূপ ঈশরের দাস হয়া এই চচ্ছার 

বলে সুর পরিমাণে এক একটা হুন্দর ধন্ধজগৎ লিশ্মাপ করিতেছে । 

কেম আশ্চর্য সেট বগ যাহ পাশ্শকে নকলে, গুষং নরকের 

মধ্যে খবর্গ হুজন করে। লমস্ত গশ্মজগ্রতে খই ইছারই গহিমা 
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দেখ। যাষ। যেখানে ইচ্ছ'র বিলোপ সেখানে তা, অন্ধকার । 

আত এব যদ্দি ধন্ম জীনন চাও তবে এই ভচ্ছাকে অবলম্বন কর। 

একদিন ত্রহ্ধাগুসম্পর্কে যাহা হইয'ছে, পল্লজীবনসম্পকেও 

তাহছাবহ প্রায়েজন। যেখানে সাধু হচ্ছার প্রভাবে হন্দব পূণ 

গচতেবা নম্মণ সেখ!নে মগাধুতার দতুযু। যেদিন মনুমা ভ'ল 

হটতে ইচ্ছ করবে মেই দিন হইতেই তাহার নন জখবনের আবশ্ত 

হয়। সই ইচ্ছা'ন হলে ঈখববের কুপা কাধ্য করে, এব সেই 

ইচ্ছ £ন্ব্গীঘ জীবনে নেতা। যদি কেচ বলেন ইচ্ছাতে বর্ণ 
হয় না, উ ছাত্ে পাপ দমন হদ না, তিনি মিথ্যা! বলেন। যেই 

ম।বু ইচ্ছা! সেউটক ঈশ্বরের । যিনি সুর্্যকে আকাশে প্রকাশিত 

হতে নশেন তিনিই আমাদের অন্থরেব সাধু ইচ্ছাকে উাদত 

হইতে বলেন। প্রকৃত ইচ্ছ! তাহ। যাহ। স্জন করে। যা! 

অন্ধকাবসধ্যে আলো? প্রকাশিত করে। আমদেব পক্ষে ধন 

কজন করিতে হইবে । আমাদের ছিল ভ্ুলিলত, এবৎ অন্ধক;ব. 

গে হব্বলত। এব, অন্ধক্জাবেব মধ্যে বন এনং আনেক আনিতে 

ভইবে। এহজন্য চথারেখ হচ্ছ। চাই, কেন না মে হচ্ছ' আমদের 

ইচ্ছাব সঙ্গে যোগ 'দিন। নতন প্রেমের নাজ্য প্রক্ধাশ কবে। 

জখনের সঙ্গে মাধ ইচ্ছার বিরোধ হতে পাবে ন।॥ ঈশ্ববের 

ইচ্ছ!তেই মলগষোর পবিননুন হয়। ঈশ্বরের ইচ্চা না হইলে মন্তষা 

কিআপন!র বলে অধয় হইতে আপনাকে ধন্'!থে লহমা যাতে 

পানে ৭ ইচ্ছা! ক্ঠল অথচ কাধ্য হইল না, উভ' হইতে পাবে ন।। 

যেমন ইচ্ছাতে কোটা কোটী লোকমণ্ডণী নিত্রিত হইল, তেমনই 

সা ইচ্ছ হইলেই মন্ুষোর পরিত্রাণ হয । সংদঘেব মুল কাকণ 

ইচ্ছ । ইচ্ছ ভিন ধশ্মোনাত কখনই সম্ত্রব হইতে পরে ন।। 
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ইন্ছাতেই পধির'ণ, এই জণ্ই ব্রা্ষপর্ের ঘক্গ শান্ম আশার 
ব্যাপাব! এত অপবাধ কারয'ছ, ঈশ্পপের বক্ষে এত অস্বধান 

করিয়ান্ছ, তথাপি মাশু চা হইলেন এচিন। মং বে, উহা বান 

ধন্টের আশ'ন কথ । মনে মিলত ধৌত চনে না, গাপের 

প্রাধশ্চিন্ত নাই, পাপ শাপনাঙ্গে আপনি মা লে কিনাপে ? অয়কার 

কিরূপে অনতে!ক্ আনিনে ? পাপ করিলে পাপ তঈতে নিক্ষতি 

পাইতে পাল লা, পখিনীতে সন্দদাতি এ কল লিল,শাব কথ। 

ুনিয়াছি : কিন্ত লাগা এক দিকে মেমন পছিলীব আনিগাম এন 

নিবাশার কথ! "নিতেন, অপর দিকে তিনি আবাল ঈশবের 

মুখে আশব কথ! শ্ষনিতেছেন। মহাপাপীঞ যখন ঈগনেস নথ। 

শুনে, সে বলে আমি পাপী; কিন্ত যখন আমাল «চ্ছ ভইব!ভে যে 

অমি নির্মল হইব, তখন কাঙ্গাল মাপা আমকে বাধ দেদ? আমি 

যদি যথার্থ রঙ্গমন্দ।ন হই, আমি বলতেছি, পাপসাগব শুক্ষ হউক, 

এখনই তাত! শুক্গ হহবে। শত নহসলহব পাপ ৭ হতবে। এমন 

পাপী কেহ পথিণীতে নাউ মে ইচ্ছু কবিলে লিপ পছচইতে পারে 

না। প্রত্যেক পাপী একবার জদযেব ভিততব নলতন ইঞারক স্থান 

দ্যা জিচ্বার অগ্নে এই কথা বাখুক যেগাপমহবে। নিশ্যই 

তাহার গাপ চূর্ণ ভইনে। যখন হযে শভ ঈচ্ছ'ব উদর হয়, 

তখনই পাপার পধিবনৃন হষ। মারার সাবু ইচ্জ! নাহখত সমুদয় 

ছর্নিলত!, সমুদয অদ্দক্কার। ছাল হ₹ইলাপ শানক উপাধ আছে, 

কিন্তু যদ্দি ইচ্ছ ন|থাক্চে কছুহ চইলে না। এ্রকলাব নল, কোটা 
বার আমি পাপ করিষাছি বটে; কন্ত মামি এখন ইচ্ছা করিধাছি 

ভাল ভইঈব। গিনি এইন্ধপ ইচ্ছ'ল রলে হাল হইঘাছেন তিনি 

দ্বানেন ইচ্ছ'ব কত প্রতাপ । সানান্ত এক» দিহব:, কি হচ্ছ। 
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থ।কিলে ইহার একটী শব্দে মনুষ্য দেবতা হয। জন্মাবপি আমি 

* দ্রদ্বপ, জন্মবধি আমি পাপামক্ত। কি যাঠ আনার হচ্ছ, হতল, 

অমি সখবের বঝে পুণ্যবান হইব, তখনহ অন মার জাপনে পথিবন্তন 

হইল। এক হচ্ছ, এক শন্দে সহত্র বহসবেব পপ দুল *বিতে 

পারে। একবার রমন] আন্ক। পচাব করুক ভত্তদ্বন কি কবে 

দেখিবে। সশ্বরেধ ইচ্ছ। ভিন্ন কেহ জর্মিতে পাবে ন।। ইস্ভতে 

যাভার জন্ম, বলতে তাহার জম্ম। আমর পাপ পশ্চাতে রহিল, 

ইচ্ছা হইল, গার আম প্ণাপথে পরিত্রাণ পথে চশিতে লাগিলাম! 

পশ্চাতে কি হহতেছে মনষে'ব শরীরের চক্ুও তাহ: দেখিতে পান 

ন।। অতএল যখন জানতেন্ছ ইচ্ছ হহলেচ ভাল ভষ্ঠতে পারি, 

তখন আমনা নিশ্বাস এবং শাশাবর চক্ষে কেলল ভবষ্যতেখ দিকেই 

(েখিল। কাম, ক্রোধ, শোভ, অছক্দাব, স্বা্থঘপণত' পুলে যেমন 

এখনও তেমনই প্রবল রহিল, মন্বম্ামাজ পুলে যেমন পাপে 

লুষ্টিত ছিল, এখনও তেমনই রূভিল. প্রমণ্ততা আমে ন' প্রেম 

, আমে ন।, পুবাতন অভ্যন্ত পাপ যাম না, শরকেব সন্তান ঘি 

আামরা হই, তবেই এ সকল কথায় বিশ্বাস করিতে পারি । যখন 

আমর] সাপু হচ্ছাব হুজ্ায বল দেপিতেছি তখন ক্ষিকধপে আমর। এ 

সঞ্ল অন্ধকারের কথ। বলিব % আমর। দেখতেছি আর্ববের বল 

আমাদের প্রতিজনেল ভিতবে আছে: এছ নাই পরি নাখ 

কবিবে। ইচ্ছার বলে এই রধনাব শন খ্ুণে জগতের পরি বাণ 

হহবে। শন্দ দ্বাখ পঞ্জাবনকে বলাশ কগিবা আমাদের 

য'নতীয মঙ্গল ঘটনার মধ্যে এই হচ্ছ, প্রভাব দেখতেছি । যদি 

বল অ:মাদের ইচ্ছ। অছে তথাপি অগস্ঞান যায না, মেই বুথা কথ। 

গঠিত্যাগ কর। কেন ন। ইস্ছা তেমন হয নাহ। যে ইঞ্থর কথা 
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বলিলাম তা। সামান্য ইচ্ছ। নভে । উন্ছাশান্সে লিগাস কব ' উবার 

জন্য স্বর্গের আশীলাদ প্রার্থনা কর। যখন মনের সঠিত বেশ্বাম 

করিবে তখন জীবনে নিশ্বাসের কাধ্য হইবে । অবিঙামধ ভগ 

ব্রাহ্ম, তুমি মনে মনে এখনও এই ভয় পোষণ করিতে, হধত 

ইচ্ছ। কবলেও ভাল হইব নঃ। ধীভাব। ঈশ্বলের উচ্ছ| এসং পঙ্গ- 
সম্ভ/নেব £চ্ছাব বলে বিশ্বাম কদেন, হাতার! বলেন, যাও পদত, 

দূর হও, পল্বত তখনই স্থানান্থরিত হয়' উহাসা বলেন আদুক্ষ 

প্রেমধাম, তণনষ্ঠ প্রেমধাম নিশ্মিত ভষ। এখন মনি ইচ্ছ কবি, 

এখনই পাবনাণ পাইব। ইচ্ছ। কব পন্রিত্রাণ প'ইবে। 

ভে প্রেমময় পরমেশ্বব কতবাব অন্রবেধ অন্তরে তমি প্রক'শিত 

হইবাছ। আমবা এত পাপ কবিষাণ্ছলাম যে পুখিনলী বলিল এ 

পাপের প্রাধশ্চন্ত নাই ; টিদ্ক ভুমি সলিলে, অমর ইচ্চ কলালে 

পাপ হইতে পরিনাণ পাইন। ভাপ স্টপাসন। যদ না ভয় মন্ুগা 
ইস্ফ! কথিলেই ভাশ উপাসন কবিতে পারে । তোমার হচ্ছ. ক্রন্ন 

কে কবে নাচিখাছে? যথার্থ সাধু ইচ্ভা যখন উদ্দিত হয়, কমি 

আপনি ভাহার স্।ঘত কব। সপপতি যে তোমার এত বন 

পাউল'ম্, পুবিততছি যদ ইচ্ছ! হয তনে বাখিতে পাধিন । পিতা, 

ইচ্ছ থাকিলে কে হোমকে দেখিতে পাষ ন ? এমন কবে ঘউযাছে 
যে. তোমার জগ্ঠ দেয়া তোমা দ"ন পাই নই এমন 

আশীল্নাদ কব যেন অম্ব। সার ইন্গা দ্রিন দিন পে'মন কাণ্তে 

পাবি। যাহ!তে অগাপু মনে সাধু উচ্ছ'ব উদয় হয় কপ করি 

তুমি এমন বিপান কিয়, দাও । 
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ভক্ত দয়াবান কন্মী। 

২৪শৈ ফাল্গুন, রবিবার, ১৭৯৬ শক । 

কম্মারা হস্ত ত্বার! পরিত্রাণ সঞ্চয় করে। ভাতাদিগেক্র 
পরিরাণদাধনেব প্রধান অস্ত দক্ষিণ হস্ত। পাপবিনাশ, পুণ্যসাধন, 
প্রলোভনপরাজয়, প্রতি কল অবস্থায় পশ্মসব্চয় এ মকল বিষয়েতেই 
কণ্মের উপর তাহাপ্রিগের নিভব্র। হ্কম্মীর পক্ষে আশ। ভলপ। 
হস্ত। কর্ম তাহাদিগেব স্বর্গ, কম তাছাধিগের পরিরাণ, কন্মন। 
ফ্রিতে পারিলে তাহাব্রা অন্গধী, করা করিতে পারিলে তাশ্ার 
হুম্ধী। ভক্ত ধিনি ভক্কি তার একমাত্র অবঙ্গন্নন। কর্্মীদিগের 
শান্তর পরোপকার, ব্রাহ্ম উহা অগ্রাহা করেন না, কিস্ততিনি উহাকে 
দ্বর্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। পঝোপকার পবিত্রাণের পখ্খে 
ফোপ।ন, তন্মধ্যে শ্বর্গনাই। উহা বাহ্যাড়ম্বর, উচ্তার দ্বারা শ্বর্গধাষ 
পাইতে পারি না। যিনি ম্বর্গ চান, তীগ্গাকে অন্তর অবেষগ 

করিতে বলিব। কর্ম অনুষ্ঠার ফর. তন্মধো স্বর্গ আছে ইহাস্থির 
করিলে কি হইবে? কর্মের প্রণালী বহুকাল হইল প্রচ্গিত আছে । 

লাধু ব্যক্তিরা দ্মাস্ীয় কুট স্বজন হন্ধু বাক্ষব দেশীয় বিদেশীনব 
লকলের বিলিধ প্রকারের হিত সাধন করিয়া খাকেন। পরোম্পকাস্ 

মতাধপ্ম_ পরথিবীতে এ কথা! চিন্কাল প্রমিষ আছে। থে, 

পরোপকারের ছসংখা কীর্তি চারিষিকে বিঙ্গামান রহিঘান্ছে : 

পরোগকণলের ক্ষীর্তি কীর্তিত হইতেছে ' স্বেব্তানে যেফান্দে 
সঙ্ন্ষ্ঠান প্রকাশিত শ্ইগ্বাছছে, ভাঙ্গার শত শত জীষ্যন্ত রভিখা 
গিদাছে। সঙ্গৃষ্ঠ নের কত প্রশংগা ; কিন্তু উত্ত তি নিক্ষু্ট । 
ভহাতে হিশেষ বিছুই লাই) উহা অতি সমান্ত ব্যাপায়। 
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পরোপকার কোন দিন কাহার সঙ্গে ম্বর্গে ঘায না, কিন্থ যেমূশ 

হইতে গাবোপক্কাব উৎপন্ন হম. তাই সঙ্গে যাম। পরোপকবের 

হেতু পবলোকে যায়, পবোপক্কার ইহলোকে পড়িঘা থাকে। 

পরোগকার দ্বাস। জগতের কলাণ হয়, দুঃখ দূন ছয়, শখসদ্ধিন হথ 

ফত্য, কিন্ত কাধ্য ত্তেব হস্ত যেখনে থাকে, কার্য সেপনে 

খ'কে। কাধ করিলাম কিন্তু হস্তভেব কাধ্য বন্সিমা তাহ। শাথলীতে 

রচিয়। গেল। আম্মা যখন পরলোক গমন করণে, তখন তাহার 

সঙ্গে কি কোন কীন্তি যায়? এখানকাব প্রশংম' কি কখন আস্থার 

সহযে গী হউতে পারে ৭ কংধ্য অতি শ্ুন্দব মানিলাম, কার্ধোব 

অন্বষ্ঠযন দেখিষা লেকেন মুখে প্রশংসা ধবে ন] স্সী+ার কব! গেল, 

কিন্তু এ তস্ত যে কিছুই নয, আত্ম! চলিঘ গেল, হস্ত যে আর 

তাহার সঙ্গে ণেল না। আম্মা পরলে'কে গেল, কিন্তু কে বশিবে 

উ”1 বাশিপেল কীন্ি সঙ্গে লইয। গেল ক্যীর ধনমান যেমন 
এখ'নে পড়িষ্। বঠিল, কী'5ত তেমান এখ'নে পড়িয়! খাকিল। 

মেই কীত্তি দথালু ব্যাক্তির সাল্মী হয়া এখ'নে লহিল, পবলো।কে 

নতে। সাপুর নাম এখানে রিল, কার্য রহিল, তিনি গেলেন। 

দয়া, ভালবালা, মমত , সস্তাব_-পবোপক নেত্র হেতু । কম্ম হার 

প্রকাশ লোকে কন্মের প্রশংসা কানল, শিস্ত ঈশ্বব প্রশংসা 

করিলেন ন।)। এখানে মাপুরও প্রশখমা হইল, অমাধুরও মশ 

কীচিত হইল । যথার্থ প্রণয যাহা শর্গে যাইবার চলা, উহা 

অতীন্দিয নিবাকার। প্রণধীর সঙ্গে সেই প্রণয় চলিল, ধলীপ পন 

সঙ্গে যাইতে পাবিল না। শ্াশন কর্মশ স্বরে বণিল, ভোমাব 

বিষয় সম্পত্তি বাহিবের আড়ন্গরর এখানে ছাড়িযা যাও । জ*সাণশ 

কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল না। সাধু একটা দ্রব্য সঙ্গে 
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লইয়। দেলেন, মেন প্রণয়। ঈশ্বর উহার প্রশংনা করিলেন। 

আন্মার নিতাধন ঈশ্বর শ্রাহ কবেন, অনিত্য ধন নহে। 

প্রণয় কি যথার্থ “প্রণয়” অভিধানে পাইনা । আত্ম! স্বযং 

উহা দেখে, উহার মধ্যাদ| অনুভব করে । যেভালবাসে না সে 

ক্ষরূপে উচ| বৃুঝিবে ? যে অন্ধ তাহার নিকট অক্ষর কি শঙ্দ ও 

অর্ধ প্রকাশ করিতে পাবে? প্রপণ্বের স্থমিষ্ট রস পান কর, নতুব! 

সভত্র কথাষ অর্থ কারলেও উহার কিছুই বুঝিতে পারিবে ন।। 

আলোকে সঙ্গল বস্ত প্রকাশ পাম, কিন্তু আলোককে কোন্ বন্ধ 

প্র” শ করিতে পারে ? বাহিবের কাব্য ভালবাসার প্রকাশ, কিন্ত 

কাধ্য কি ভালবাসা প্রকাশ করিতে সক্ষম ? উহার একটা নিরাকার 

একটা সাকার । সাকাব দ্বাবা নিবাকার কিনূপে প্রকাশিত হইবে ? 

»দঘের সাপ ইচ্ছ। ভালবাম। ভতল্োবদালষ প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্ত 

দ্বপৃং সানু হচ্ছ। ভাপবাস, কি বিদ্য(শষে তিন্টিতে পারে ৭ বিদ্যালয় 

দেখিয়। সংসার গৌবব দিপ, কিশ্ত গৌরবেব পাত্র কে? বাহিরের 
প্রক্কাশ অসাব অগ্তাযী, উহ চেন। যায়, জুদয়েল ভালবাসা বুঝা! 

যাম ন।। যাহা হইতে এই কৃষ্ম উৎপন্ন হঈল, মেই অতলম্পর্শ 

পেমেব পধিচষ নক্যে কি দেওয়া যায়? দিন রাত্রি চেষ্ট। করি, 

প্রিষনন্ুব উপকার সাপন কাব, তহু তাহ] প্রকাশ পাইপ ন]। 

€প্রম অভীন্দিয ন্ুন্দর বস্ত, হস্তে স্পর্ণ করাযায় না, প্রেমিক 

সন্তানের জুদবে তাগছা বাম করে মেখানে গিয়া দেখিব । অভিধান, 

কথা, কাব্য, অনুষ্ঠান, কিছুতেই উহ] প্রকাশ করা যায় না।. 
ভালব।স! অছে কিন! দেখিবার জন্য নিজের হৃদয়ে কি প্রবেশ 

কবি ন? আমি কি হিতানুষ্ঠান সদালাপ করিয়া দুঃখ দর করি 

লং? পিবাদ চলিয়া যায় এজন্ঠ কি সভ| করি নাছ ভ্রাতৃগ্ণ! এ 
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ক্' বলিয়া হবি তোমরা ভালবাসা বুঝ|হয়া দিতে পার ? বাঠিজের 

অসার বিবয় দ্বারা যিনি ভালবাল| বুঝাইয়। দিতে চান তিনি মূর্থ। 

ফানিলাম অজ্ঞানীল্ষে: জ্ঞান দেওয়া রোগীকে সান্তনা করা, 

হঃখিভকে হৃখী কর! দবানি'শ তোমার এই কাধ্য ; এ দক্ষলের 

জহ) ব্বর্গ হইতে আমর। প্রশৎখসা পাই না, ঈশ্বর এ সকল দেখেন 

না, উচ্হার প্রশংস। করে না। তিনি বাহিয়ের সমুদয় আড়ম্বর 

চুর: কিয়া লিবেস। তিনি হৃদয়ের প্রণয়:চান। 
প্রেম আছে: কি না পোকের মুখ দেখিলে বুঝিতে পারি । 

গ্রণরীঞ্জে নিকটে বদাও. দৃষ্টি দ্বার! দর্শন পথে আন, দর্শন করিবা 

মাত্র হৃদয়ে গার বেগ উদ্বলিত হইবে. তবে জানিবে ভালবাসা 

আছে। সহত্র কাধ্যের দ্বারা সেবা কর, বন্ধু বলিঘা ডাক, অন্তরের 

যে বিউদ্ধ ভান তাহাকেই ভালবাস! বলি। ব্রহ্মরাজ্যে যাহার 

ক্রুয় বিক্রয় হয়, উহ1 অকুত্রিম ভালবাসা! প্রণয় কি বন্ধুত্ব কি 

এখনও আমর! তাহা জানতে পাই নাই, আমদিগকে প্রকৃত প্রণত্ধ 

প্রক্ষত বন্ধুতু সঞ্চয় করিতে হবে । যথার্থ প্রণয় যথার্থ বন্ধুতু ন! 

হইলে আমব।1 পরিবারকে কখনই নী করিতে পাণ্রিব না। বিশুদ্ধ 

প্রেম ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। প্রেম যেমন তাহার, সাধকেরও 
€েসনি । ঈশ্বর যদ্দি আমাদিগের জন্য কাধ্য না করেন, অতাজ 

অক্স পান দেন, যদি কষ্টে পতিত হুই, তবে কি কুটিল যুক্তি 
অধলম্বন করিয়া বলিব তাহার ভালবাসা অপূর্ণ? যদি তাহার 
লমুক্গয় কীর্তি বিনাশ হন, তথাপি তাহার তালবামা নাই একথা 

বলিব নাঁ। সাধুভক্ত সন্থন্বেও সেই প্রেম অরে জন্মে, অভ্তরে 

প্রক্চুটিত হয় । যদি .উতা বাহিরে প্রকাশন! পাস, কিছুমার প্রকাশ 

না পার;অন্তরে অন্তরে লুক্ষাইন্ন। থাকে। তথ্ে কি তাহা প্রশংমনীয় * 
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বিশ্ব'সীর মুখ দেখিবামার নিশ্চিতরূপে অন্রান্তরূপে প্রেম জানিতে 

পারাযাধ়। শন্চকে দেখিলেই বুঝিতে পারি প্রেম নাছ, বন্ধু 

মাত' ভ্রাত'কে দেখলে ত'হাদিপের আকৃতি জানাইয়া দ্ধের প্রেম 

গাছে । বিন কাধ্য দ্বাবা প্রেম প্রকাশ করিতে যান, তিনি প্রেষ 
শেখেন নাই । জগতেব অনিত্য বন্ত ঘ্বাবা কিন্বর্গের বস্কর তুলনণ 

হয ? প্রশ্বল লেগে পেমেব শ্রোত অংদিতিছে। সমুদ্রের তরঙ্গ, 

কোথ'য থাকে নার্থপরত.% অবুক আমায় অপগান করিল, অনুক্ক 

আমাকে উপেক্ষা করিল, তছব কেন তাহাকে প্রেম পিবঃ প্রেম- 

€শ্লাতেব মুখে জীবন নিক্ষেপ কব, বিবা্ বিদ্ব দুর করিযা জিয়া 

উহ] আপনার পথ পরিক্ষুত কবিষা চলিতে থাকিবে । যত মুখ 

দেখিবে যত তাকাইবে, দ্বিগুণ নিগুণ চত্রগুণবৃদ্ধি হইবে, যতবার 

দর্শন ততশার বৃদ্ধি, ক্রমাগত বুদ্ধি। অজ কব্রাঙ্গপমাজের মধ্যে 

এন্ধপ অবস্থা নাই, এখন যে প্রেম আছে উ51 শেষ হইবে। 

ব্রান্গেরা .বলিবেন, আমাদেব প্রেমেব প্রফ্ুটিত ভাব হইয়াছে, 
ক্স(ব অগ্রসব হইতে চাট না। যাহ!'ব। এইকপ ভাবে, প্রেষ কি 

ত'হার! জানে না। মাসে মামে বহমবে বহসবে প্রেমের এগ্গি 

»য। দশ বংসরে দশ সহম শুণ প্রেমের যদি রদ্ধিন। হইল, 

প্রেমের মিষ্টপাসে যদি মন অতিষি ক্র ন! হইল, তবে আমি সতাকে 

সাক্ষী করিয়া ধলিতে পারি না. প্রেম আছে । এতদিন অভিধানে 

প্রণয় বলিষ। বাহ] শিখিমাছ. শ্তাহ] দূব করিয়া জাও! প্প্েম 
কাধ্যের অতীত. অতীন্দ্িয়, উহা স্বর্মধ।মে যাইবে। যেপ্রেমিক 

ভাহার আপনার মনই স্বর্ণ। যিনি এ:জনকেও ভালবানেন, 

তিনি দেখিবেন ভালব!স। আর স্বর্গে যাওয়া এক। ভালবাসিধা 

হঙ্খা হইলাম না হহ। হইতে পারে না। যেপ্রণয় সংমারের 

€ 



চি 
তাহার সীমা আছে, পরিমাণে উহ! আর বৃদ্ধি পাধ না. স্থির হয়! 

যায়। ম্বশীঘ্স গ্রেম তেমন নচে, উহার বৃদ্ধ ক্রেনাগত নুদ্ধ 

হইবেই হউবে। 

ব্রাঙ্মগণ ! তোমাঙ্দিগকে দ্িক্ঞাঁসা করি, যত তে মব! পনেব 

মুখ দেখ, ততই কি তাহাকে আপনার বশিয়া গ্রহণ করিতে পার? 

যদ তোষ্ধদের এবূপ হহর। থকে, মুখ দেখিলে বুরিত পারিব । 

ভোমাদের মধ্য এখনও তেমন মুখ দেখিতে পা না5। এখনও 
ন্শড় ধন্মতন্ব প্রেমতগ€ প্রকাশিত হঘ নাই, ঈশ্ববের উপাসন। 

এখনও তেমন প্রগ।ঢ হয় নাভ । মুখে দিকে তাকাইয়। আনন্ধ- 

নীরে ভাসিন, অন্থরে মুখ দেখিয়, প্রেমমাগবে বিন, ইচ| যদি না 

হইল দুক্তি কোথাধ * যেখানে প্রেম আছে বাতিবে কোন সেব। 

করিলে না, অঠষ্টান করলে না তবু আনন্দ। ভন্ষি আপনা 

হইতে কারা কিয় লয, যঞ্জ চেঙ্গ। +বিন। কায করিতে হয় ন। 

স্তন স্কাতি কবিযা তন্ষেন মন ভুলাইতে পার না। পবোপকাণেব 

বান প্রতাবণ, শরম শ্বণ ভালবাস। চান। হুদষবন্ধুর ভব 

রভিস।ছে ; অনিমেষ নননে দেখিলাম, পাচ মিনিটের মধো বুঝিঠে 

প1রল।ম বন্ধুব সঙ্গে প্রণথেখ মল আছে কিন।। যদি ন।খাকে, 

ক্রমাগত লদয়ে রাখ্ম। ছপাসন। দ্বাবা প্রণধ বৃদ্ধি করিস লহব। 

দশনে প্রেম, তাহ! ন। হইলে বিশাস কিন না হৃদয়ে ভালখস। 

সথঃল পাহয়।ছে। 



৫১ ] 

'বৈরালী ঈগর | 
রবিবার ১লা ঠচত্র,১৭৯- শক। 

পথিনীব পথে নৈরাশীর অভাব নাই। জগৎ সংসার এত 

ন।5 বটে; কিন্তু জগতের পথে ব্রোগীর অভাব নাই। উহাতে 

অনেক পাপ অনেক কলঙ্গ আছে বটে, এবং মন্ষফ্যের মন পাপে 

আচেতন হুঈযাছে ইহ] শ্বীকাব কবি, গখাপি হুষ্ট পৃথিবীর মধোও 

১খরাগীল অভাব নাই £ কিন্ত শ্্থী নৈবাগী অন্গ। যাহাদের মুখ 

ম্লান, যাহারা কট পায় এমন বৈরাণী অনুনক ; কিন্তু যাহাব! শখ 

পা, যাভাদেস মুখ প্রসন্ন এমন নৈলাগী কৈ? পিবক্ত মনেস্ত্ী 

পন্ন সনুদয় জল'হঠার্ল দিম! যে ল্যন্কি অকণ্যে চলিয়া যান জগতেন 

অভিধানে তিনিই বৈগাশী নাম ধারণ করেন। এপ লোক 

অনেক আছে, ইহাদের সংখ্য। অন নহে । নিষণ্প নবাগী অনেক) 

কিন্তু প্রসন্ন বৈরাগী অল্প । শরীর শ্রধ। তৃব্গায নতপ্র'ষ, তথাপি 

ইহাকে অন্ন জল দিন না, বোগেতে প্রাণ যাষ তথাপি ওষধ সেৰন 

নক্নিব না, যৌৰনকালে অনেক স্ুখনোগ করিতে ইচ্ছ' হয়, কিন্ত 

একটী সুখণ্ড গ্রহণ কবিব না, জনসম'জে ণিষ। বন্ধুতাব সুখ 

আন্বাদ করিতে লালপা হয, কিন্কু উচ্ছাপুর্নক এক্সাক্সী থাকিষ!] 

মনকে সেই হ্বাখে বপ্িত কলিব। জ্ৰানেব জন্য সহজেই মানে 

কেৌভহল উপস্থিত হয়) কিন্ত মনকে জ্ঞানের হখ দিধ না। ভ!ল 
খাওশা 'ভাল পবা, সকলই ছাড়িষ! দিব, গৃচেব পব্বির্তে শ্বশানে 

নাস কবিব, প্রতিনিমেষে সকল প্রকার হুখেব কামনাকে বিদ্ধ 

করিল। যখন এইকপে আত্ম নিধা'তন করিতে পাবিব তখন 

আমরাও আপন/দিগকে বৈরাগী বলিব, লে।কেও আমাদিগকে 



[ ২1 
বৈরাগী শবে ।' হট মন !'কুত্রিম ঈবধাগা প্রশংসায় ভূলিম! 

গেলে 1 কিন্ত এই বিকৃত নৈরাগা আত্মরকে হুখ দিতে পারে ন। 

প্রকৃত বৈরাগীব পুর্ণ '্:দর্ণ পধিপীতে নাই । পৃথিবীতে সন্ব 
দ্াংগীবা বৈর'গ্যের যে সকল উতকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত দেখাইয। গিমাছেন 
সে সমুদ্ঘঘ অগ্তসরণ কক্লেও বথার্থ বৈরাগ্য হম ন। ব্র'ঙ্গষেল 
বৈবাশোর অদর্ব শর্গে। তোমরা জিক্জাসী কপ্িতে পার ঈশ্বব 

কি বৈরাগী? কিছ হাতত্র স্বভাব দেখলে তোমবা বুঝিতে 

গ|বিনে ভাহার মত পূর্ণ এবং প্রক্ুত বৈবাগী আব কেহ নাই । 

এই যে সুখময় সংসার উচা কি তিনি নিজেব শুখভে'গেব জন্ত 

সৃষ্টি করিয়াছেন ? ভাতার যত কিছু কার্য দেখিতেছি সমস্ত ভাহাও 
'সম্ভানদিগকে শ্ুখী করিবার জন্ত। ঈশ্বর আন্ঞ! করিলেন হখ 
স্থাঈট ভউক, আর তৎক্ষণাৎ হৃখ সৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, 

আমার সম্ভানদিগের জন্য সহত্র হবশের প্রত্রন্ণ উন্মুক্ত হউক, আর 

তখনই হত হুখের প্রশ্রবণ গবাহত হইতে লাগিল। সস্তান-' 

দিগকে শুধী করিলেন; কিন্ত তিন সেই সমুদয় হখের মধো 

থাকিয়াও নিলিপু বৃভিলেন। তিনি চিরকাল উদ্দাসীন রচিয়াছেন, 

সম্ানদিগকে যে সকল হুখ দিতেছেন তাহার একটী শখ ভোগ 

করিষার জণ্তেও তাহার লোভ হয় না। ঈগর আপনার আনন্দে 

আপনি মগ্ন এ সকল হু লয়! তিনি কি কারবেন% সমস্য দিন, 

সমস্য মাস, সমস্ত বসর পরের হখেব জন্যই ব্যস্থ রহিযানেন। 

সমস্ত জগংকে নুখেব সাগরে ভাসাইতেছেন ; নিজে মে সকল 

হে নিলপ্র রন্তয়'ছেন । কিন্তু সংসাবর | খু লহলেন লা 

বলিষ] কি ঈশ্বর তংখী হইলেন ? ভাগার নিঃশেধিত হইল বলিখা 

কিভাগাগী হৃংখী হইলেন? অজশ্রধাবে হৃখ বিতরণ করিলেন 
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বপিয়া যিনি অনন্থহুথেরূ প্রবণ ভাজার কি ছঃখ হটলা? হ্বগের 
আনন্দে ধাহাঞ্জে আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছে, পূর্ণতা ধাহার 

গতান, চুঃখ অভাব কি তাহার পক্ষে সম্ভব? নিজেই যিনি সুখ, 

বাহার স্বভাব পূর্ণ।নন্দ. ধাহার নাম সদানন্দ, সন্তানের] তাহার 

প্র-ণ হউভে সকল নুখ কাড়িয়া লইয়াছে এইজন্য কি তিনি দুঃখী ? 

ভতএন যদি প্রকুত নৈরাগী হইতে চাই, তবে পিতার দৃষ্টান্ত 

অনুকরণ করিতেই 5্বে। পরস্পরের হুখের জন্ত ব্যস্ত হইতে 

হঠবে। পরদুঃখে নুখী হইব ন। পরমুখে ছুঃখী হইব না;.-কি$ 

পরের হখ দূর এবং হুধ বৃদ্ধি করিবার জঙ্ নিত্য চেষ্টা করিব। 

পরকেত কেবল লুর্ধী কবিব, নিত্ঞ্জ কি দুঃখী খাকিব? না। বখার্থ 

নৈরাগী যিনি ঠাহার ছঃখ নাই। তিনি নিপিপ্তভাবে পরকে হর্থ 

দ'ন কবেন। সঈগব অমাদিগকে সকল প্রকার হৃখই দ্রিতেছেম। 

তিনিত কেবল ধম দেন না. তিনি যে আমাদিগকে ধন, অন্ন 

ইল্জাদি সামান্য সামান্ত বস্বথ সকলও দান করিতেছেন, সেইরূপ 

আধ মাহারা তাহারাও আর সকলকে মান, মধ্যার্দা, ইত্যাদি চিয়। 

নান| প্রঞ্জার সাংসারিক শ্ুখেও সখী করিবেন । ঈশ্বর যখন 

ফাহার সম্তানদিগকে এ মকল শখ দিতেছেন, তখন আমর! কিকপে 

পবস্পরকে সে সকল নুখ দিতে কৃষ্টিত হইব গ আমর] অন্তকে সুখ্ 

জিন কিন্তু তগধো শিপ্ত থাকিব না! নিলপ্তভাবে দাতা হইবে 

ঈাশ্বরের এট আজ্ঞা, তাহার দুষ্টাস্ত এবন্গাকার । অন্তরকে যি 

বাজ! করিতে পারি নিজে প্রঙ্গা হইব। বিয়ের সকল হুখ 

অপরকে দিব যাহারা সেই সুখের জন্য লালায়িত' দাতা হইলাম, 

নাপপ্ত হইল'ম বটে, কিন্তু নিজে কি ন্বধী হটলাম ৭ অন্কের 

ইন্দ্িয় চরিতার্থ করিতে গিয়; নিজে কি অতীন্্রিয় হুখ পাইলাম? 
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অপরকে নুখী করিতে গিয়! অ'মর। ধদি নিজে হ্রপী ন। হই, সেই 

'বৈরাগ্য কেবল কষ্টের কারণ । অন্যকে সী কবিবাব জন্য জীবন, 

হুক্ছত। এবং প্রাণের শেষ বক্ত পধ্যহ দিলাম ; কিন্তু আমার অস্যরে 

দুঃখ থ/কিবে ন।। নিলিপগ্তভাবে পরসেবা কবিদশাম নটে, কিন্তু 

যতই পবের শ্রখের জন্য নিজের স্থখ পরিত্যাগ করিলাম, ততই 

ভাস্তরে গভীবতর 'মুখসন্ভেগ করিতে লাগিলাম। অন্যের শখ- 

ব্ধন করিতে গিয়া অকারণে আমর, কষ্ট যন্মুণ| সহ করিব উচা 

ঈখরের ধর্ম নহে । উপব'স করিয়। কষ্ট পায় শবীরকে শষ 

করিতে হইবে ইহা! মনুয্যের কৃতিম ধর্ম । ভ্ঃখের সাগরে নিমগ্র 

করিবার জ্ড ঈশ্বর আমাদের ভস্তে তাহার ধন্মুন্ঃ দান কন্ন্ন 

নাই ; কিন্তু তিনি যেমন চিরপ্রসন্ন অমাদিগকেও সেইরূপ চিব- 

প্রসন্ন করিবার গন্য তিনি যথার্থ নৈরাগ্য অবলম্বন করিতে আদেশ 

করেন। বৈরাগা দ্বারা যেআমর! কেবল স্থখ ছাড়ি তাভ। নভে; 

কিন্তু ইহা দ্বারা অমরা অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ করি। তা'গ- 

স্বাখকার যিনি অনুভব বব্নে তিনি প্রকৃত বৈবাগণখি নঙ্গেন। যান 

মনে করেন আমি ত্যগঞ্গাকার করিলাম তিনি যথার্থ ধাশক 

নছেন॥ উচ্চ ধর্খজীবনসম্পর্কে ইহা পাপ। যথার্থ বৈবাগশ 

কিছুই ত্যাগ করেন না, বরং তিনি লাভ করেন। তিনি দিলেন 
কি? প্রাণ। পাইলেন কিঃ? অনগ্র প্রাণ। ইহা কিক্ষর্তিঃ 

বৈরাগী ক্ষতিগ্রস্ত হন ন|। জগহকে মুর্ধী পাদয়া যিনি আপনাকে 

ঘংখী মনে কবেন তিন বৈরাগী নভেদ। যথাগ বৈরাগণ যইউ 

' অপরকে সুখ দ।ন কনেন, ততই তিনি প্ণা এবং সুপ শাস্তি সপ 

করেন । লোকে বলে তিনি দিতেছেন, কিন্তু বস্তবিক তিনি 

লাভ করিতেছেন। ঈগরের ভাগারে যেমন “দ1ও, দাও, কিছুই 
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বধিও ন।” নিতভা এই মহাবাক্য উচ্চাবিত হইতেছে প্রত 

বৈরাগোরও সেই বাক্য। ব্রহ্গ এত দিতেছেন তথাপি তাহার 
কিছুরই শেষ হইতেছে না কন? যিনি অন্ত সুখের সখুদ, দান 

করিলে কি তাহার প্রেমজলের শেষ হয়? সেইরূপ বঙ্গমন্তান 

যিনি সেই সমূছে সঁতাব দিতেছেন, তিনি ত্রঙ্গকে দৃষ্টাম্ব করিয়া 
কেবলই বিতরণ করিতেছেন। সেই সুখী বৈরাগীকে দেখিলে 

মনে অনন্দ হয়, অতএব তোমরা বিষণ বৈবাগী হইবে না; কিছ্তু 

প্রসন্ন বৈরাগী হও । দানের মাম এ নেমাগত অন্যকে দাও, কিন্তু 

যতই দিবে দেখ যেন তোমাদের হৃদযেন আনন্দ মশ:ঃ ততই 

নুবিতয়। ত্রাহ্মদিগের ভিতবে এমন বৈরাগী কোথা? ছুই 

প]চটা বিষয়ন্থখ বিসঞ্জন কবিলাম ইগাতে ব্রাহ্মমম।জেব প্রশংসা 

হইল সত্য, কিন্তু অন্তরে কেবলক্ষতি শ্পীকার কর! হইল । ইচ্গা 

ক প্রকুত বৈর!গ্যের লক্ষণ ৭ ঈর্ববের হাব নাপপ্ত, নিক্ষাম 

এবং বাদনাশৃগ্ভ হইয়।, যথার্থ প্রীতির সহিত বখন তোমরা 

তোমাদের প্রিয় সামআ্রীগুলি অন্যকে দিয়। সখী করিতে পারিবে 

তখনই তোমরা প্রকৃত বৈরাগীদগেন শেণীমধ্যে পারিগপিত 

হইতে পাবিবে। পৃথিবীর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যাভাবা মনু- 

ম্যের প্রতি বিরক্ত হুয়া নৈরা'গী হয় তাহাদের কদ্মুতি দেখিলে 

অ'মাদের 'হঃখ ভয় । যথার্ষ বৈরাগী চপপ্রেমক, ভালবাসার 

পর্ব সন্বদাত তাহার €ই চক্ষে প্রস্মটিঠ। সংসারের বৈবাগী 

পখবী হইতে সুখ লইবে ন! পুথিনীন্ে সুখী হ-তেও দিৰে 

না। ব্রাহ্মনৈরাগীকে পৃথিবী মারিতে চাষ; কিন্ত তিনি চান 

যে পুথিবী বাচুক। তিনি আপনার শ্রাপ দিদাও পূথিবীর 

পবিরাণ এবং কল্যাণ সাধন কবেন। ঈশ্বর যেমন আপনার 
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সমস্ত এখ্বগি গিয়া সম্ভানন্দগকে হৃখী করেন, 2াগর সন্তানও 
তাহার সেই সর্বোন্চ দৃষ্টান্ক অনুসরণ কবেন। ঈশর যেমন 
স্তালবানার সঠিত সক্কলের দ্বারে দ্বারে গিণ' হুখ দেল, ব্রাহ্ষ- 
বৈরাগণীও সেউনপ নিক্কাম হয়| জগতে প্রেম বিতরণ করেন। 
পথনীর লোকপ্দিগের নির্ধাতনে উতৎপীণ্ডত হইলে মেখ্োনুক্ত 
সুত্র হ্যায় তাহার মুখশী আরও উজ্জ্রল এবং হ্ন্দর হযে; উঠে। 
যাহার প্রাণের মধো পর্গের প্রসন্নতা, এবং শ্বগের আনন্দ, বাহি- 

রের লোক তাহাকে শরশধ্যার ফেলিলে তাহার [ক চইউবে? 

আনন্দ গাহার হৃদয়ে চিরপদ্দের স্যাষু প্রন্ফটিত, ভাহাকে কেছুঃ 

দিতে পারে ? এমন বৈরাগী কোধায৭ ঈশ্বব আশীর্বাদ কুকল 

অমরা যে কয দিন এই পৃথিবীতে থাকিব, অংমরা যেন আমাদের 
নিজের নিজের জীবনে এই বৈশাগোর ূষ্ভান্ত দেখাততে পাব। 

তাহা হইলে এই পুথিনীততিঃ যথার্থ ল্রখের শবস্থ।, প্রপ্ুন্নতাব 

অবস্ব। দেখিব। 

হে ঈশ্বর, যতই তোমার বিষধ ভাবি, তই অব'কৃ হত ॥ এন 

কাল মনে করিতাম যে ব্যক্তি একট) শ্রধ ছড়ি মে নৈবাগী। 

কিও তোমাৰ মত বৈপাগী কে আছে? কে ঈশবব। দিলেত সকণ 

সুখ, কিন্ত এক দিনও তোমার মুখ মাল দেখিল।ম না। ক্ুপশত 

কখনও হইলে ন।। দাও, দাও, এ কথা তমা গর্গবালো 

জর্দা উচ্চারিত হইতেছে । প্রেম বিলাইতেদ্ব অপমান স্ব 

করিয়া । দেখ প্তা, তোমার মধ্তুর বাবচ্গর আব আঙাদের 

কঠে'ব ন্যবহার। প্রকৃত বৈরাগ্য পথ অন্রসবণ করিতে ম্বামা- 

লিগে শিক্ষা দাও । কিসে ভাই ভপ্মী ভ্র'ল খারক্ষিবেন এই জন্য 

যেন আমরা 'ভাবি, এই জন্ত যেন আমরা য£ করি। হে বৈরাগী 
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পিতা, তুমি দেন সকলকে শুখধী কল্নাপ জন্য বিস্তীর্ণ জগহ 

তিল্ত'র করিয়া, আমলা যেন পবস্পবকে তোমার পবিত্র হাথ 

শরখী কলিবাব জন্য বাস্ত হই এই আশীন্দাদ কব। বুসশন্ত হখ- 

মঠ) বৈবাগা লঈয়া ক্মাপনাদিগকে এবং আন্াকে আৰ নির্যাতন 

ককিতে দিও না। শাম্থিপূর্ণ নবৈবাগ্য লইঈঘা তোমার শর্গের 

তাসীম শখ সান্তোগ করিষ' আমরা য'হাতে চিবনুখী হই, হে 

ব্রহ্মমন্দিরের দেনতা, তুমি আমাদেব এই আশা পুর্ণ কর। 
শেক্পীী শী টিপি পল 

বৈরাগী পরিবার । 
রব্বার,৮ই চৈত্র, ১৭৯৬ শ্রক। 

খন দগীয় ব্রাঙ্গধর্ত্ম ভৃতলে জন্মগ্রহণ করিল, তখন কি উচ্ছাব 

কোমল ত্তে কেন অস্ট দেখিযাছিল % যখন প্রথম ব্হ্মমন্দিব এই 

পথিনীতে প্রতি ঈত হইল, তখন ক উচা জগন্তের প্বাতন ধর 

বিনাশ করিবার ভন্ত মংহাবকর্নার বেশ ধশ্যি' আমিযাছিল ৭ ক 

বলিতে পারে, এই বনমান বিধান পবাতন বিধ'ন মকল নিন'শ 

করিষার জন্য আসিয়াছিল ? তোমরা কি জান না. পুন্নক'লে 

মঙান্াদিগেব জৃদযে যে সকল উন্চতম পবিত্র অ'শ উদ্দত ভইষা- 

গ্বশ সে সমূদাষ আশা পূর্ণ কবিবার জগ ন্বর্ণ হইতে আনন্দবীণ। 

বাজাইত্তে বাজাইতে ব্রাহ্মধম্ম আসিল ? বিন'শ কলা ব্রাহ্মধশের 

উন্দেশ্রা লে ; কিন্তু পূর্ণ কর।ই ইউতাব উন্দেশ্ট। জগতেন সষ্টি 

আব অব্গ পর্যান্থ যহ জাতি. যত ধয়স্গঙ্গীয এবং যত সার 

জন্য তঈশচে, হাঙ্গাদেস সমুদয আশা পুর্ণ তইউবে বদি বাদপয়্ 

জগতের এক দীন হইতে অন্ত সীমা পর্যন্ত বিংত হয়। সমস্থ 
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দখ মস্তণ। নিনষ্ট হইবে যদি পখিনীতে রাক্গধর্্ম প্রতিচিত হষ। 

বণ্ঠতঃ বাদণয়েব যে হৃত্জয় বল তাচ। যণ্দ প্রকাশিত হয়ঃ এ 

জগতে আর পাপ €ঃখ খাবিবে ন!। এক্ষণে প্রশ্ন এই এই ধন 

পুর্ণ হইবে কি উপাঘে ? ”বাতন বিধি সকল লিলষ্ট্র করিলে লা, 

কিন্তু স.দদ্ধ একত্র কবম। ধৎযে।গ কখিবে' সংসালী যেমন 

সংসারের সকল প্রকার হুখ একত্র করিষ| সংযেগ দ্বার! নিব 

মনেব মত একটা হুখের ছবি অঙ্গিত কবে, ব্রান্গদম্থও সেইবপ 

স:দঘ বিধানের সার সতা সকল সন্গলন কলিযু। ব্রগতের জন্য 

একটা সপ্দাঙ্গ হুন্দর ধন্মজীবনেব আদ প্রস্থত পলে। সংসালী 

ব্যক্তি আপনাব কসন[পক্ষীক্ষে পাঠাইয়া, কাঁণার বাড়ীতে গাড়ী 

ঘে।ড়া, কাচাব নিকট বিশল সম্পদ, সংসারের লান্থ্য কেখি'ষ 

অতি আশ্চধাপধপে প্রকাশিত, সংসানে শৃবা কে!ন দেশে অতা্স 

প্রনলভানে ম'পনাব তেক্গ নিস্তাব কপিতেছে নংসাপেব দুখ কোন 

স্বানে গন্তীন অতলম্পর্ণ পাগলের স্ত'ষ আপনাকে অসীম বলিষ। 

পরিচয় দ্রিতেছে, এ সকল ভন্ব শনেষণ কবে । বেখানে যত 

শন্দব লস্ম এবং শখের বাপাধ অছে, কহন'পক্ষা হবার! সনপণের 

প্রতিবিন্ন গ্রহণ কবিয়। সংস'নবী ব্যক্তি একটা বিচির চুলি অগ্গিত 

করে।. এইঈবপে কল্পন। যখন চবিতার্থ হইল, সংসাণী কিন্দপে 

সেই 2খেশুশী হহবে তজ্জ॥ বাস্ত হয। তখন মেঠ সকল আাখেন 

স্ব পুবণ কখিবার ভন্ সংসানী তাচান বুদ্ধি এবৎ »স্ত পদা'দ 

পরিচাসন করিতে চেই] কবে । কোন পুথে গোলে মে মদদ 

হু লব্ধ হয বাকল হয়! তাচাত প্িজ্ভাস। করে। সহংগাণী 

এষ্টরূপে কেনল হুখেব স্বপ্ন এবং কমনাই দেশে । এত ইউপি 

সামী এ প্রহরে ,ঘংযে জিত ন' হইলে তাছাব হুধ হইল ন। 
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তাহার এই কলিত নৃতন ছবি অন্গসারে পৃথিবীতে কেহই সুখী 
হয় নাই, কিন্ত মে সমুদয় হুখের স'মশ্ী য'দও এক স্থানে কিংবা 

এক সমধষে দেখা যায় লা, তথাপি সে সমুদয় হুথখ আংশিকরূপে, 
হয় এই দেশে নতুবা অন্য দেশে, হয় এষ সময়ে নতুবা অন্ত সময়ে 

ছুল। কল্গনাগক্ষী সংসারে গিষা যে সকল সুখের ছৃষ্ট[স্ত অহ «থু 
করে, সে সনুদখই পুথিবার ৰপ্ত । সেই পুরাতন ব্যাপার সক্ধল 
লহযানু কলনা, একটা নৃতন ছবি চিএিত করে এই মাত্র। সেই. 

ছ'বই সংসাবী ব্ঞ্জির সুখের ম্ব্ন। সংসাবীর স্বপ্ন পুর্ণ হয় কি 

না তাহা আর 'বস্তারিতরূপে বিবার প্রয়োজন নাই। সংসারীর 

হখের স্ব এখানেই শেষ হউক । এক্ষণে সত্যধম্মের র'জ্যে 
প্রবেশ করি সেখানে দেখি, পৃথিবীতে যেমন মৎসারী নুখের 
ভন্য বান্ত, ধাম্মকও সেইসগা ব্যাকুল হইয়া ধম্মের হখ অন্বেষণ 
কারতেছেন। আমর। ব্রাহ্ম, মামরাও সুখ চাই । আমরাও হইচ্ছ। 
কাপ যে, ব5মান বিধানের অএগত হইয় সুখী হই। আমাদেখ। 
স্থখের পু আদর্ন কি? সমুদগ ছড়িন্| যদি আমপ্পা বৈবাশশ হই 
তবোক অ'মাদেব আনন্দ ভয়? যাহাদিগকে বাপ্যকাপ হইতে 
পিত। মত, ভাভ্ ভন্নী, বন্ধু বা্ধব বলিয়। ভাল ঝাসয়। আসিতেছি, 
তাহা,দগক্ষে ছাড়লে, ন। হাহাপগে৭ সঙ্গে থাকিলে সুখী হইব ? 
ধয়গন্থ প। কগিয়, ন্ ধর ]স্তমাদি বিসজ্জন দিয়] কেবল ভক্তের, 
মুখের মৌণধ্য দে'খলেই কি সখী হইব? আমাদের সুখের 'আদর্শ 
কি কি হছলে, ব্রা্ধ, তুমি সুখী হও? যখাথ ব্রাহ্ম আংশিক 
ধন্ম এবং আহংশি+ স্থথ লয়] তপ্ত হইতে পারেন ন। তিনি 
বলেন পাথশীব বত স্থানে দত প্রকার ধর্শের সুখ হইয়াছে সেই 
সমুদ্র আম চ'হ, বর্তমান বিধানও ভ্রি+ সেহ'সমুদূর আশ! 
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পূর্ণ করিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে... বনুমান রিধান কাহ!কে 

বাল বাহাতে দেখি লণ্দ্ন় পুর/তন বিধানের পুর্ণ ত। হইতেছে । 

জগতের হি অন্ধি আহ পর্যয্ত ব্রহ্মপপায়ণ সান্ধকের। যত শ্রকার 

যথার্থ ধঙ্ের-স্ুখ সন্ভোগ করিয়াছেন, যে বিধান অবলম্বন কঙ্সিলে 

সেই সধুদয় সখের আশা পুর্ণ হয় তাহাই এই বর্তমান বিধান । 

পুরুধতন বিধান সকল বিনাশ করিবার জগ নে ; কিন্তু সে সখু- 

দ্র একত্র করিষ। সংযোগ দ্বারা একটা পুর্ণধর্মজীধনে সুখ দান 

করিবার জঠই এই ব্মান বান্ষধন্ম। কলনাপক্ষীকে এই উচ্চ 

কাধ্য করিতে দিব না; কিন্তু বিশ্ব সের ভূমিতে দণ্ডায়মান হহ্য] 

ঈশ্বরের ধন্খবাজ্যে যে সঞ্ল মনোহর কুল ফুর্টিয়াছে, ষে সকল 

সভ্ভকলিক। প্রতৃত হইযাছে ভক্তিহস্তে সে সমুদয় গ্রহণ করিব। 

পরে দেদিব যখন সমুদ্ধধ গুল এবং কাঁশকাগুলি সাজাইযা বাঁধি 

জাম, তখন আমাদের পর্দ হইল এবং মে স্ব্গর শোভ! দোখঘ! 

আকার মধ্য তাচার একটা অন্বরূপ মূট্ডি অ।কিয়া ললাম। 

কী কিষে'ভইল ? পুরাতন চালের নৈরাপীর ্কায় স্ত্রী পু ছ'ড়িয়া 

আপ্লণো গেলে সুধা হইব না, আবার পাও মুখ. দাও ধন মান, 

খুই অবস্থা হইলেও ন্র্থী হইব না। বিষ্মভোগে লিন্ত হওয়া 

আমানৈর ধয় নহে এবং পিত! মাতা, শ্রী পত্র, বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ 

ফরিয়। অরণ্যে জীবন যাপন করাও বথার্থ বৈরাগা লছে। হুথা 

রানে আমরা মানি না. লুখশ বৈরাগাকে আশগর। মানি। 

সর্ধত্যাগী অথচ সকল সুখ গ্রহণ করেন যিনি, তীাহাকেই 

কআমর। সর্বে(২কৃ্, পুকুষোত্তম বৈরাগী বলিফা মানি। বন্তুমান 

বিধানমতে এখনক “শ্রেষ্ট বেরাগী কে? যিনি সপরিবারে 

'কন্বানব্রত 'এহণ করেন। ইভিছান বপিয়! দিতেছে, মহাত্ম। 
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চৈতন্য যখন আক্সযামরত গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন হ্াহার মাত। 
কাদিয়ছিলেন। এই তান ছিলেন সংসারে সুখের মধো, এই 

সধিত্যাগী, দুঃখী ভয় মান-মুখে তিনি'চলিয়] গ্রেলেন। তাহার 

মাত।, তাহার স্ত্রী কাদিতে লাগ্সিলেন। কনে সে5 দিন হইৰে 

যখন ত্রাক্ধ সন্ব্যাসিগণ চলিষ! যযইবেন জগতকে উদ্ধার করিবার 

জন্য, অথচ তাহাদের জননী, শাহদের স্ত্রী ঈগরের জয়ধ্বনি এব* 

সাধুবাদ করিত] বাহ।দিগতকে ।বদাষ দিবেন । আশ! করি, ব্রাঙ্মধন্ 

শীত্রই মেই দিন আনিয়া দিবেন, যখন জগতের লোক এই বলিয়া 

আনন্দধ্বনি কপিবে, এ দেখ, আমাদের কুলেব একজন জগৎকে 

উদ্ধার করিবার জগ্ত লৈবাগী হইযাছেন। তখন পিত।, মাতা, 

স্মী, পুত্র, ব্ন্ধু বান্ধব নিকটে আমিষা সেই বৈবাগীকে এই কথ। 
বলিবেন, ছাড় যাহা শ্লিছু সংমাবে বিষ আছে, আমরাই তোমার 

সারের কণ্টক তুলিয়া লইতেছি। তখন যতই তিনি তাহার 

আত্মীযদিগের মুখে এ সকল কথা শুনিবেন, ততই তিনি শ্ুথী, 

হহবেন এবং হাভারাও পরম হৃখা হইবেন। অন্যাসী হওয়া আর 

কাহার পক্ষে হুঃখেব ব্যাপার হইবে না। নগরেব মকলে বলিবে, 

অমুক ব্যপি স্বখের সন্নামরত গ্রহণ কপিপেন। আগেকার 

সন্নযাসীর। পরিবার এবং জনসমাজ ছাডিয়া যাইন্তেন, এখনকার 
সন্ত্রণামীরা তাহাদের মধোই বহিলেন; তাহাদের অন:সক্ত জ্দয়ের 

মোহিনী শক্তিতে সকলে মু হটত্য। সাহাদিগকে ধর্মগ্রচার 
করিতে আরও উত্সাহ দিতে লাগিলেন । হঠাহাবা যহ করিফ। 

বলেন, তুমি কি ছাড়িবে বল, আমব!5 ছাড়াইয়। দিব, তুমিও 

সন্না।পী হও, আমবাও সন্ন্যাসী ও সন্নাসিনী হই' জগতের 

মুখে ইহ? শুনিয়। আরও প্রঃল নুখে তাহারা বলেন, জগৎ, বঙ্ছি 
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ষথার্থ সুখ চাও, আমার সঙ্গে এস, নিশ্চয়ই নুখী হইবে। পুর্বে 

ৰলিত এ দেখ, সংলারের "বাহিরে বৈরাগ্য ; কিন্ত এখন দেখ, 

বৈরাগ্য সংনারে। আম্মাদের সুখের স্বপ্ন এই যে, পৃথিবীতে 

শীঘ্রই একট্টী বৈরাগী পরিবার সংগঠিত হইনে। বৈরাগী পরি- 

বারের একটা ঘর চাই। সেই ত্বর কোথায়? ঈখরের চরণে । এ 

চরণতলে সেই সকল সর্ত্যাগী অথচ সব্বহ্খগ্রাহী বৈরাগী 

সকল দিবারাত্র ভর্রিনদীর তটে বাস করিবেন । সেই পরিবারের 

কি পুরুষ, কি শ্প্লী, কি ব্রাহ্ম ব্রাঙ্গিক। সকলেরই মুখে কেবল 

ক্ষনাম। ন্বামীর যদি ধম্মসাধনসম্পন্কে কোন ক্রেটি হয়, গাহার 

ব্রহ্মপরায়ণ! স্ত্রী তাহা দূর করেন, এবং স্শর যদি কোন বিষে 

আধ্যস্রিক অভাব থাকে তাহার স্বামী বন্ধুভাবে তাহ! মোঢন 

করেন। সেই নৈখাগী পধিবাবের সনঙ্ষেই খঙ্গেভস্ত হইয়া 
পন্স্পরের পাপাসক্তি বিনাশ নরেন । সেই পপিবারের মধ্যে 

পিত।“মাত।, ভাই, ভরী, স্্ী, পত্র কেহ কাহাকেও এমন একটা 

কথা বলেন না যাহ! আসক্তিক্ে বুদ্ধি করে। ' এই বৈরাগী 

পরিবারই নৈব্রাগীপ্িগের হ্বর্গ । পুর্বে ধাহারা বৈবাগী হুইতেন 

তাহাদিগকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। এক্ষণে 

বর্মান বিধানে, ব্রাহ্মধন্মের আদেশে, বৈবাগ্য এবৎ পারিবারিক 

ধন্মের সাহপ্রও্ত *ঈল। প্রথিবীতে যাহ! কখনও কেহ দেখে লাট। 

বাঙ্গধর্থখী তাভ! দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। উন্িফদমন 

কব, অথচ পরিবার মধ্যে থাক, ইহা ব্রাহ্মধম্মেরহ উপদেশ। ইহাতে 
নৃতন উপকরণ আনিলে না, কেন না বৈরাগ্য এবং গৃহধর্থ্ের 

শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত জগতের সকল ইতিহাস দেখাইযা দ্রিতেছে। সেই 

মমুপয় একত্র করিলে উহাদের সংযোগ দ্বারা যে ছবি হুল তাহাই 
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বৈরাগী পরিবারের আদর্শ। পৃথিবীতে এই বৈর!গী পরিলাব 

প্রতি/ষ্ঠত হইলেই অ'মাদের শ্বর্গের আশ পূর্ণ হইবে। এই স্বপ্ন 

যর্ধ দেখি ইহা স্বপ্ন নহে । নিশ্চয়ই একদিন ইহ! হইবে ব্রাহ্গ- 

গণ, যদি হুখী হইতে চাও তবে খাহাতে পৃথিবীতে শীত্র এই 

বৈরাগী পরিবার সংস্থষ্ট হয় তজ্জন্য কায়মন-প্রাণ উত্মর্গ কর ! 

তাহ! হইলে মনের উচ্চ কামনার পরিসমাপ্তি হইবে; এবং তখন 

দেধিবে স্বামী, ভাধ্যা, ভাই, ভনী, কাহারও নুখে আসক্তির 

চিহ্নমাত্র নাই ; কিন্ত সকগেরই হৃদযে বৈরাগ্যের পুষ্প প্রফুটিত 

হইয়! পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছে। 

গৃহবাসী বৈরাগী এবং জগদ্বাসী বৈরাগী । 
রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৬ শক 

রাগ ও বিষঞ্ন বৈরাগী, শান্ত ও প্রসন্ন বৈরাগী এ ছয়ের 

মধো কত প্রভেদ তাহ! তোমরা জানিয়া। শুক্ষ ভাব ধারণ 

কর্িষা! লোকেব প্রাত বিরক্ত হইলেই পৃথিবীর বৈরাগী মকল 
জগতের নিকট সমাদূত হয়; কিন্তু শান্ছি ও হুখ ধাহার মুখকে 

সন্্দা প্রকুল্ল করিয়াছে, ঘিনি মকলের প্রতি প্রসন্ন তিনিই যথার্থ 

বৈরাগী । মেই ব্যক্কিকে নৈবাগী বলা যাষ না, যে সকলের 

প্রতি অপ্রসন্ন, কিছুতেই তুষ্ট হয় না। অন্খী যেব্যন্ষি তাহার 

জদয়ে ঈশ্বরেব বাসস্থান হয় নাই । যিনি ঈশরেতে আত্মা সমর্পণ 

করিষা সন্লদাই নির্ভয় এবৎ চিরপ্রসন্ন, তিনিই যথার্থ বৈরাগী । 

যেমন পিষগ্র ও প্রসন্ন বৈবাগীর মধ্যে প্রভেদ. তেমনই গৃহবাসী ও 

জগন্ব/সী বৈরাগীর মধ্যে প্রতেদ , গৃহবাষী বৈরাগী আপনার 
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ছন্যই বাস্ত, জর্দা আপনার হিতসাধনে বিরত, আপনার 

চিত্তশুদ্ধিস।ধন তাহার সমুদয্ব কাধের লক্ষ্য, আপনাক্ষে আপনার 

প্রতি কর্তবামাধনে নিযুক্ত করিলেই সেই ব্যক্তি কুতার্থ হয্ব। 

তাহার জীবন দেখিলেই বুঝ। যায় যে, এই বাক্কি “দ্ধ ইহার 

নিজের জন্যই জগতে বাপ কবিতেছে। এই বান্তি আপনি 

উপাসন। করে, আপনি অযনত পান করে; কিন্থ আর কাহাকেও 

ডাকিয়া অংশী ভইতে দেয় না। পরের মুখ দেখিলে তাচার তপগ্ঠ। 

'ভঙ্গ হয়। নিচ্জনে তাহার জুদয় উচ্চ উপাসনাতে নিমগ্ন থাকে 

বটে, তপ্তাভুমিতে যোগের বলে নর্গ তাহাব নিকটস্থ হয়; কিন্ত 

জগস্জনের সংস্পর্শে তাঙার সমস্ত যোগ ভঙ্গ হয, অভএব সে 

কেন্ধল জগল্জনের প্রতি নছে, কিশ্ব সজ্জনের প্রতিও ন্রিন্ু | 

কোন মতেই সেই বাক্তি তাহার যে'গ ভঙ্গ হইতে দিবে ন!। এই 

শুভ অভিপ্রান্পে লোকালম পশিতা।গ কবিম| সেই ব্ক্তি নিশর্ঘন 

গন বনে সাধন আরন্ত কবিয়া মনুষামাএরকে বিপ্বের আলম মনে 

করে এবং নবনারী কাহাকেও নিকটে আমিতে দেন! । কিসের 

ছ? বিশ্ভীন উপাসনার জগ। যত কিছু সস্ভাব দঘা ও অন্ু- 

রাগ ঙঈগব মন্ুষ্যকে মন্রম্যোব গঙ্গে বন্ধ করিয়! বাখিবার জঙ্ক 

স্থজন কণিষাছেন সেই সমু ছেদন করিয়া, প'রবাবড়্যুত, 
সমাজঢ্যত এবৎ জগন্চযাত হইঘ| একটী সাধনের দ্বীপে বমিমা মেউ 
ব্যক্তি তপত্াা করে । তাভাব সকল দিকেই গুণ দেখ। যাষ, উচ্চ 

সাধন জন মেভ নৈবাগী প্রশংসনীষ ; কিন্তু তাহাব অন্তলে প্রেম 

নাউ । সমুদয় নবনাবীকে ঈখনেব পুত্র কন্ঠ। জাশিযা আদর 

কব! দূবে থাকুক, বরৎ তপগ্াব নিন লপিষা ঘ্ণার সভিভ সেউ 

ব্যক্তি সকলের মহুবাম পগিত্যাগ করে । অতএব তাহার ধশ্ম যে 
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ঈশ্বর প্রতিটিত নহে, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে? 

বৈন্াগোর ভূষণ যে প্রেম তাহাঠ যাহার নাই তাহাকে কিরপে 

বৈরাগী বলিবে ? তাহার সাধন ভঙ্জন সকলই গুপ্ত ব্যাপার । 

লোক ণুগ স্থানে থাকিয়া মাপনাকে ঈগরের পূজায় উৎসর্গ করিবে 

এই তাঠার লক্ষ্য! গৃবাসা বৈরাগীর এই লক্ষা। কিন্ত জগ- 

দ্বাী বৈরাগীর লক্ষণ একপ নহে । গ্ৃশ্বাসী বৈরাগীর আপনিই 
অ.পনার গৃগ ; কিন্তু জগন্বাসী বৈরাগীর গৃচ সমন্ত জগৎ 1 জগ- 

তের জন্ত তিনি জশ্নগ্রহ্ণ করেন, জগতের জন্য তিনি ভাবন ধারণ 

করেন। শ্রীঙ্ার হৃদয়ের ভিতরে তিনি থ।কেন না; কিন্তু তিনি 

বাগ কবেন পরের আলষে। প্রত্যেক জগব্বামীর মধ্যে তিনি 

বাণ কবেন। তাহার আশিত্ব পরের মধ্যে, আম্বপর প্রভেদ 

তান জানেন ন!। মার সকল স্থানে তাহ!কে পাওয়। যায়, কিন্ত 

তাহার আপনার মধ্যে হাহাকে পাওসা যায় না। যথার্থ বৈ€'গী 

নিছ্জেব শশীর এবং নিজেল ভু ছড়া আর সকলের মধ্যে ব'স 

কবেন। তিনি আত্মবিস়ৃত হইয়! জগতে ন্যাপ্ু হইয়া জগতে সস 

করিতছেন। আমি জগতের মধো এবং হ্জগ আমার মধ্যে এউ 

বিনিময় সাধন ঘ:রা আরন্ত হয়। কেহ কেহ প্রথম বয়সেই এই 

প্রেখযেগে যোগী হন । ভাহাকে নৈরাগী বণি যান পরের ঘবে 

আগার করেন, পনের ঘবে মুখ সঞ্চম করেন, পবেব ঘবে পুণ্য 

সঞ্চন্ন করেন। ঠাহ'র নিকটহ এবং দরস্থ সমুদয় লোকের মধ্যে 

তিন বাস করেন ; কিন্তু তাহার নিজের ঘরে তিমি থাকেন ল।। 

তাঁচাণ শরীর ছেদন করিয়া দেখ, তাহা হইতে যত রক্তবিন্দ 

পড়িতব দেখিৰে প্রত্যে ্ধ বক্তনিন্দ মধ্যে জগছতর জীবন। ক্ষণ 

ঘরিতেছে তাহার মধ্যে, তিনি ঘুরিতেছেন জগতের মধ্যে, চর 
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কালই তিনি জগতের । সাধু নৈরগীর জীনন এইবপ হইবেই 
হইবে । পরোপকাবের জগ্ঠ তাহার সমস্ত জীন উৎসর্গ করি- 

ঘাছেন ইহ | বপিলেও যথার্থ বৈরাগীর সম্পর্কে কিছুই বল ভইল 

ন।। কিন্তু তিনিই জগৎ অধবা জগতের ভিতরে তিনি থাকেন, 

ইনাই ইহার সম্পর্কে সত্য কখা। যিঁন যথার্থ বৈরাগী তাহাকে 

কই দিবার জন্ত তাহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিতে ভয় ন'; ক্ষিন্ত 

জগতের একটা লোককে মারিলেই তাহাকে মার। হইঈল। কেহ 

পরের ধন হরণ করিল, তান মনে করিলেন, নেই বাক্কি হাহাব 

ধন হরণ করিল, কেন ন! যথার্থ বৈবাগণী অভিন্ন-শণীব, আভিন্ন-মন, 

এবং ভিন জুদ্ঘয হইগ্রা সেই ধনীব ক্জীবনের মধ্যে নাস কণিতে- 

ছেন। পৃথিবীর লোক পরস্পরেব প্রতি যত অত'চার করিতেছে, 

যত লোককে মারিতেছে, তিনি মনে করেন, সকলে তীাহ!ক্ষে 

মারিতেছে ॥ কেন ন। তিনি জগতের ছঃখে দুঃখী । তাহার মত 

সমছঃখী আর কেহ নাই। জগতের ঢ্ঃখকষ্টভার কোথাখ ? 

' কেন্ল বাহার! কষ্ট পাইতেছে তাহাদের নহে; কিন্তু যত বৈবাগী 

এই পথিনীতে ব'স কবিতেছেন, জগতের সমুদয হুঃখ'ভাব তাহাদেৰ 

অন্তরে। পবনুখে ঢখী পরছ্ঃখে তহখী, জগদ্বাসী বৈবাগীর এই 

লক্ষণ। জগতের দুঃখে ঠাচার চঃখ, জগতের নুধে হাচার হখ। 

সকলের জুদযে তিনি আছেন, এবং জগতে সঙ্গে তিনি এক 

শরীর এক-প্রাণ হয! পিযাছেন। তিনি মিত্র বিনাশ কবিষ়া- 

ছেন, আপনাব জন্ত কিছুই রাখেন নাই, আপনার সর্পবপ্ধ ত্যাগ 

করিয়! পরেব উপকারার্থে তিনি পথে পথে বেড়াইতেছেন। 

একাকী নিঞ্জনে বলিয। থাকিলেও তিনি জগতের কলগাপ চিগ্ু। 

করেন। জগং ছ'ড়' তিনি ধাবিতে পারেন না। কখনও তিনি 
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আপনার মধ্যে অ:পনি থাকিতে পাবেন না, এবং নিজেব জঙ্ত 

কিছুই করিতে পাবেন না, কি সন্দগনে কি গোপনে জগতের সেবা 

করাই তাহার জীবনের ব্রত। সেই শ্বর্গের বৈরাগণ, ঈশ্বন যেমন 

আপনার জন্য কিছুই কবেন না, কিন্তু হাভার সন্থানদিগরে সুখে 

বাখিবার জুই বাস্ত, ঠাহার অন্গত শিন্য জগদ্বামী বৈলাগশীও 

সেইরূপ তাহার দৃষ্টান্ত অন্ুসাবে নিজের জন্য কিছু কক্নে না; 

কিন্ত জগৎকে হুথী কবিবর জন্যই তিনি আপনার সমস্ত জীন্ন 

উৎসর্গ করিয়াছেন। গৃভবাসী স্বার্থপর বৈবাগীর স্বর্গে ঈশর 

এবং সেই ব্যক্তি ভিন আর কেহ নাই । কিন্ত যে শ্বর্গেতে মনুখা 

নাই, নগনারী নাই সেখানে যদি ঈশ্বর থাকেন তিন্নি ঈশ্বর 

নহেন। জীবশুগ মন্তষ্যশৃন্ত যদি কোন পবিত্র স্থান কল্পন। করা 
যাঘ তাহা ভাবিতে স্রন্দপ বটে; কিন্ত তাভ।কি মিখা। কল্সন। বঙ্গে? 

ধার্থ ঈশ্বর যেখানে গেপ।নে জীব নাই, সেখানে লরনাসী নাই, 

উহ] হইতে পারে না। সঈশ্ববেব দষ। তীাছগাকে টানিতেছে, জীৰ- 

দিগকে উদ্ধার করিনার জন্য তাহাকে আকধণ করিতেছে । নাহার 

নিক্ষলঙ্ক প্রেমের অনুনোধেই তিনি তাহার কলঙ্কিত সস্তানন্দগের 

নরকের মধ্যে আসেন। তিনি অপনাব ম্বভাবগুণেই গাপনীদের 

মধ্যে বাস করিতেছেন, দয়! আপনাব মধো থাকিতে পাবৈ না। 

যখন ছুঃখীপ। দুখ পাইতেছে দেখেন, তখন কি দযাময় সঈশ্বর 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পানেন% কেন তিনি দ্রখাল হইলেন? পাপীৰ 

পরিব্রাত1 কি পাপধর্দিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন ? ভক্রুনংসল 

তক্তদিগকে ছাড়িপা থাকিতে পারেন না। তিনি পাপীব দ্বারে, 

দ্বাবে গিধা তাহাব প্রেমাতত বিতরণ করিতেছেন | ঈশ্বরে যদি 

এ স্বভাব হইল তবে পুখিনখর সাঁমান্ত নৈরাণীরা কি জগতের 
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ছুঃখীপিগকে হৃখী করিতে চেষ্ট। করিবে না? শর্গের রাজ! নিক্ষলদ্ক 

ঈশ্বর যদি পাপশদিগঞ্ে এত দয়া করেন, পৃথিণার শ্ুদ্র বেখাগীর। 
কিরূপে ত্/হাদ্দিগকে ঘুণ। করিবে ? এট কারণেই যথার্থ বৈগাগার। 

যাভাতে জগতের লোক ভাল হয়, যাহাতে তাহাদের শাখারিক 

মানমিক সুখ বৃনি হয়, সেইজন্য আপনদের জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন । তাহার! পবের উপকার করাকে কঠোর কলা মনে 

করেন ন,কিস্ক আনন্দের সহিত সুখের সহিত সকলের ইষ্টসাধন 

করেন। জগঘ্বাসী বৈরাগী জগতের সঙ্গে একীভ়ত হইন? হাহার 

সকলই জগহকে দিয়ছেন। ক্ষুজ্রে ন্াহার হদম; কিন্তু তাভার 

মধ্যে প্রকাণ্ড জগং অপবা জগদ্বাসী সকলের ঘর বাড়ী, অট্টালিক। 

অন্বিত রহিয়াছে । সমস্ত বন্ধাণ্ডের লোক তাহার হৃদদের মধ্ো 

ক্রীড়। করিতেছে । তিনি যে জগঘ্ধাসী প্রতে।কেণ দ্বাবে দ্বাবে 

ঘুবিয়। বেড়|হতেছেন তাহা নহে ; কিন্তু ঘরের ভিতর বমিষ| তান 

জগংকে ভালবামেন। যতবার নিমীলিত নধনে তিনি ভিতরে 

দেখেন. ততবারই তিনি আপনাকে দেখেন না) কি দেখেন 

সমস্ত জগতের লোক তাহার হৃদয়ের মধো বেড়াইতেছে । তিনি 

যে লাচিবের কাধ্য ভ্বার। লোকদিগের উপকার করিষ। প্রেমসাধন 

করেন তাহা নছে ; কিন্তাতনি মগ্তরে অরে দণগদ্ধালা লোক- 

দিগের প্রতি যপুময় ভালবাস। পেষণ কবেন। মখন কাধ্য আধশ্র 

করেন তখন তীহার প্রেম পরিপক্ক হয। দধাব কাঁশা পগকে 

আপনার কর।। দঘাপু বৈরাগীহ যথাথ নৈলাগী। নির্দয় বৈবাগী 

বৈন'গী নভে । জগদ্ধাসী বৈরাগী আহাব করেন জগতের সেনা 

করিবার জন্য । তিনি ধন সগয় কলেন পবের জনা, পড়েন পবেব 

জন্ত । আমিত্র তিনি অনেক কাল ছাড়িদাছেন। চিরকালই 
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পরের অন্নে প্রতিপলিত হইয়া তিনি আপনাকে ভুপির়, গিষ।ছেন । 

নির্ঘঘত। তিনি জানেন ন।। জগতের কল্যাণে ক্রাঙগার কল্যাণ । 

জগং ছাড়া স্বর্ন তিনি দেখিতে পান ন'। চিরকাল ভিন্সি প্রেমা্র- 

নযনে জগতেল মঙ্গন মাধন কবেন। জগখ হাহাব ভিতরে, এবং 

তিনিই জগং হইযা গিধাছেন, স্ুতবাং হাহার পক্ষ তাগল্সীকার 

কি অন্যাকে অন্ন দিলেন, ত্তিনি মনে করিলেন তিনি 'মাপনি 

আহাল করিলেন, কেন ন। তিনিই যে জগ । ওঁষপ দ্বাল। কেন 

দেশেব বোগ দূব হইল, তিনি মনে কবিলেন মামার ভাব কমিল। 

জণদ্বাসীদের দুঃখ আপনাব ন্দিতবে লষ্টয়া তিনি জগতেব সুতা, 

জগতেব কল্যাণেই তিনি বিবত থাকেন, এবৎ এই প্রেমের পরতেই 

তিনি আপনাকে হুখী মনে করেন। 
ম সাপ শসার 

স্বীয় প্রেম । 
রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৭৯৩। 

মন এমনই নির্বোধ যে, ধন্বের বর্ণমালা পর্যন্ত উভ।কে বার 

বার শিক্ষা দ্বিতে হয । যতই ধন্মজীবানে অগ্রসব হই, ততই যে 

আমা গঢ়তর সতা সকল লাভ কবি তাহা নহে; কিন্তু অত্যন্ত 

পুবাতন এবৎ অতি স্জ মূল সতা সকল যাহাতে আস্তবে প্রতিষ্ঠিত 

থাকে তাহার জন্য অ'মাদ্িগক্ষে বাবন্নাব চেষ্টা কবিতে হয। ষে 

সকল সা পাউযা আমব। স্তধী হইমাছি, যদি দশ বহসব পবেসে 

সমৃদম দ্ৃষ্ট, পবীক্ষিত সতাকে আবার পরিত্যাগ কবিতে পারি 

তাতা হঈলে আমাদেপ কানও নাই, লুদ্ধিও নাই । আজ যাহাকে 

সত/ বলিয়া গ্রহণ করিলে কাল যদি তাহাকে ছায়া বল, আজ 
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যাহাড়ে পদার্থ বলিল! শ্ীকার করিলে কাল যদি তাহাকে কক্সন! 

বল, "বে তোমর: মুখ, নিতান্ত নির্বোধ. এবং কলনার রাঞ্ছগো 

বাস কিতেছ। যাহারা যথার্থ বিশ্বাপী এবং জ্ঞানব!ন তাহাদের 

বিশ্বাসের পরিনতন নাই। যদি অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস থাকে তনে 

যাহ। একবার সতা বলয়া হৃদয়ের সঙ্গে বাধিয়াছি, সা সপুন্নক, 

মুক্ত+ঠ, দুবাক্যে সমস্ত জগংকে বলিব, তাহা সত্য, ক্দ'চ 

মিথ্যা নহে । কেমন সত্য? অটল অপরিবশ্তশীঘ। পাহাড় 

প্রস্তর যেমন ভাঙে ন!, সেইকপ সত্যের প্রস্তঙ্ে উপর কোট 

কোট তর্কের অস্ত্র পড়িলেও তাহার বালুমাত্র খখিবে ন|। সেই 

বিশ্বাস কাহাদের % যাহাদিগকে সাগরের সহস্র ঢেউ ভাসাইতে 

পারে ন” ক্রমাগত অস্বাঘাত করিলেও যাহার! ঢুর্ণ হয় না, পৃথিশী 

যদি প্রলয়দশ। প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে যদি চন্দ হৃধ্য খসিয়া 

পড়ে -তগাপি যাহার! চিরস্থায়ী হইয়। থাকে । কেহ বলিবেন 

ত্রাহ্মদের, আমি বলি আমাদের, মাহার' এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা 

কবেন। যাহার পদাখয়ে আমরা] আশ্রিত, যাহার আশাবক্যে 

আমরা আশ্বামিত যে গুরুর শিষ্য আমরা, তাহারই কপাতে 

আমাদের কয়জনের বিশ্বাস এমন হটয়াছে , ঈশ্বরসম্মদ্ধে আমাদের 

বিশ্বাস যেমন, পরস্পরের সন্গন্ধেও আমাদের বিশ্বাস তেমনই। 

যদ্দি বুঝিএ। থাকি যে, ভা তগ্নীদের সঙ্গে আমাদের প্রণয় হইয়াছে, 

জীশ্বরকে সাক্ষী করিয়! তাহা ত্বীকার করিতে হবে । যদি এপনও 

ভাই ভপ্পীকে ভালবামিতে না শিখিষযা থাকি, তবে $ এদিন 

আমরা কতকগুলি মিথা। ছবি অ কিয়া! আত্মপ্রতাধিত হইলাম? 

আমরা কি ধশ্মরাজোের কবিযে স্বীয় রচিত কতকগুলি হুণ্নব 

কবিত। লইয়াই ভুলিয়। রহিলাম ? আমরা কি এতক্কাপ কেবল 
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কলন] দ্বার! ললিলাম, এ দেখ কেমন জুন্দর ঘর, এ দেখ কেমন 

আশ্চধ্য প্রেমের ব্যাপার % না, এত বহ্সরের ধন্মরাজ্যেন ব্যাপার 

কল্পন। নভে, কবিত্ব নহে । আমর দেখিয়াছি যথার্থ প্রণষ অ।সি- 

যাছে । ভাষথার্ধ নহে, কুত্রিম নহে ; কিন্তু ইহ] ঈশ্বর শ্বচস্তে হৃদস়ে 

রাখিয়, দিয়'ছেন। বাঠিনেব বিবদ, কলহ এবং বিপদ প্রলো- 

ভনের তবঙ্গে বন্ধু বান্ধব সমুদব ভাসিয়া গেল, কিন্তু হৃদয়ের প্রেম 

গেল ন।। যাহাদেণ উপর একবার প্রেম শ্রদ্ধা! দিষ/ছি আর তাহ। 

ফিরাইয়া লইতে পারি না। তাহা যথার্থ পদার্থ, কলনা নহে । 

ব্রাহ্মদমজে এত অবিগাস, এত অপ্রণয়, এত কলহ বিবাদ ? যদ্দি 
সিক্কাসা কর.,তলে কোথাম্ব প্রেম, কোখায় প্রণম ? আমবা বলিব, 
এই দেখ জদধের মধ্যে যাহা আছে, কোন মুখে বলিৰ তাহ] নাই । 

কাহাবও অঃবোবে সত্যকে অনত্তা বণিতে পাবি ন|। যাহ? সত্য 

বলিয়া! গ্রহণ কবিষাদ্ধি তাহ! আগুনে পড়িবার নঙ্গে, সাগরে 

উবিবাব নচ্গে ! যখন অন্ঞার প্রেম দেখিতেছি, তখন নিবাশ হইব 

কাহার কথ।য ? ক্রেমশঃ শক্রুদল বৃদ্ধি হল, তাভাতে আমাদের 

তষ কি? আমাদের জদযের মধ্যে যে প্রেম তাহা ঈশর-প্র তষ্ঠত, 

তাহা কিছুতে কলম্কিত হইবার নহে। যাা ঈশ্বর ন্স্তে রচনা 

করিষা পযৎ রক্ষা করিতেচছন, কোন্ শত্রুর সাধ্য তাহা বিনাশ 

কগিতে পাবে ৭ এই প্রক্থার দুঢ বিশ্বাস প্রত্যেক ব্রাঙ্গেব পক্ষে 

নিতান্ত প্রযোজনীয়। যখন দোখন, এব্যক্তির উপর যে প্রেম 

স্থাপন প্রিয়াছি তাহ মিথ্য। নহে, তখন সেই প্রেমের বথ! কেন 

্বীকাব করিব ন|? আমাদের মধ্যে কাহারও কিনলেই প্রেমহযর 

নাই যাহা বিপদ প্রলোভনে যায় না? বাহিরের বিবাদ কলহ 

দেখিষ! কি আমরা বলিব যে আমাদের মধ্যে প্রেম নাহ? সমস়্ে 
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সময়ে আমা ঈশ্বরক্জে দেখিতে পাই না, তনু কি আমব। বিশ্বাস 

করি নাযে ঈখর আছেন? আমর! পাপে পড়ি বলিয়। কি মনে 

করিব যে ঈগ্বর নাঈ ৭ সময সমধ অন্ধকার দেখি বলিয়া কি হুরধ্য 

নাই বলিব ? অন্তরে অন্্রে গভীর প্রেম, ব্রাঙ্গোচিত প্রেম, ঈশ্বর 

দেওয়| ভলবাসা আছে। কেহই সেই প্রেম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 

দিতে পাবে না। যিনি ভালবামিষ|ছেন, যিনি ভালবপিতে 

শিখিযাছেন, যিনি ভালবাসিতে জানেন, কে তাহার ছদযষের 

ভালবাসা দর করিষ। দিতে পানে? সত্যকে অপত্য বলিতে পারে 

কে? কলহ হইযাছে বলিষ। কি ভালবাস! চলিয়া শিষাছে ? অন্তবে 

মেই ভালবাসা, সেই প্রেম মাছে যাহা স্ব অপেক্ষয়ও টলমল । 

সেই প্রেম £ধমন ঈশলের দিকে, তেমনই মনষ্যের দিকে রহি- 

যছে। নিনাক্কাব প'ণবাণ যেখানে প্রতিষ্ঠিত পেখানে পবেশ 

কর, দেখবে প্রবেশ করিলামানু, তে'মাল ভদমে ঈশ্বব শতন্তে ষে 

পবিত্র প্রেম বচন কপিয়'ছ্েন তা: উ্ললিদ। উঠিবে, এবং তাঙ্গা 

একদিন সমস্ত জগতে উ্বলিষা পাড়নে। শ্বামাদেব আস্তবে গভান 

প্রেন অঠ্ভ, 5 স্বীকার করিতেন ভবে! য্টকু পেম আছে 

তাহ। সতা বলিয়া গ্রহণ কারন। পূর্ণ প্রেম আমাদের হয় নাই, 

কেন বপিন আমরা পুর্ণ প্রেমের আধার %গ আবার যখন ভালবাসি, 

তখন ভাললামি ন!, মিথ্যা! বলিব কেন এবৎ যখন জানিযে 

আমর। শত শত পাপে কপন্কিত, তখন কেন বলিব আমর! কোন 

অধন্মাচরণ করি নাই ? যাা সত্য তাভ। শ্বীকার কিব। কাটিষ! 

যদি কেহ দেখিতে পাবেন আমাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া 

দেখিবেন। যদি বালুক্ণার স্ায় বিশ্বাস এবং প্রেম আমাদের 

অন্তরে থাকে, তাহ! পুথিবার সমুদয় বাধ! এবং শতুতা আতক্রঙ 
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করিয়। পর্বত সমান হইবে। যেইকু বিশ্বাস, যেটুকু প্রেম 

পাইয়াছি তাহা চিরকালের ॥। এই বিশ্বাসই ব্রান্ষের বাচিনার” 

একমাত্র পথ । কে বাচিবে দ্ধ অন্তরে এই বিশ্বাস নাথাকে? 

যাঁদ আমাদের জীবনের একট অংশও দু অপ্রতিহত ছুঞ্জন্ধ সত্য 

ন! হয় তবেত আমর! অসার, চঞ্চল বালুব উপর দণ্ডায়মান 

রচিযাছি । না, দয়ায় ঈশ্বব আমাদিগকে এমন হর্দশার মধ্যে 

ব্ঃখেন নাই । তিনি আমাদিগকে সাব নিতা ধন দিয়াছেন, এই 

জনক সত্যকে সাক্ষী করিয়া! বদিিতেছি, সত্য প্রেম পাউয়াছি। 

যতটকৃু পাইষ'ছি, কেহই তাহা! অন্ত্রাত্ধাত করিঘ়! চূর্ণ করিতে 
পারে ন।, কদ্দাচ পাবিনে না । সেই প্রেম সেট যথার্থ প্রণয় 

বন্ধুদিগকে দ্িিযাছি, তাতাদের মুখ।পেক্ষ! করিয়া নহে । ঈখব- 

সম্পর্ক যেশন বশি, “তিনি যদি বিনাশ করিতে অ;সেন তথাপি 

ভাহার উপণ নিভব করিব এব ব্াহাকে মানিন ১ ঘেহরূপ 

বন্ধুরাও যদ অন্ন,ঘাত করিয়! মালিতে নামেন তথাপি হাহাদ্দিগকে 

ভালবামিন। বন্ধুগণ, তোমরা ভঘানক ভয়ানক কথা বলিষা 

প্রংণনে বাধিত করিতে পার, শেষ হষতে। বন্ধু বিচ্ছেদ দ্বাবা 

প্রাণকে নিন কণিতে পাব, কিম্বা তুমুল বিবহানপ প্রহ্মলিত 
কবিষ। বাহ্ষানমাপকে ভম্মীভ্রত কাবিতে পাব, কিন্তু প্রাণেব মধ্যে 

যে গভীব প্রেম গিয়াছে তোমাদের মধো কেতাহ। বিনাশ করিতে 

পারে? ম্থাকাশেব চাবিদিক হইতে মেঘ পক্ল শ্রেণীব্ধ হহয়। 

আসিয়া চন্দেব মুখ ঢাকিল; কিস্ত চন্দ যেমন তেমনই রহিল, 

ভাঙ্গা বিন্দুমান জ্যোহ্ম্সান হ্রাস হইল না। সেইকপ আপাততঃ 

মন্ুষ্যদিগেব অবিশ্বাস আগ্রণয় বিবোধ বিবাদ আমিম1 মহষ্োেব 

গদঘ্ুকে, প্রেমচক্দকে আচ্ছন করিল; কিন্তু সেই প্রেমচন্দ্র পুর্ছে 
৭ 
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ধেমন তেমনই উজ্দ্ল রহিল। এই প্রেমচল্েষ যদ সামান্য এবট 

অংশও আমাদের জ্দয়ে থাকে তবে আমরা কুতার্থ হইয়াছি। যদি 

এই প্রেমের আম্বাদন না পাইতাম, তবে ব্রাহ্ষমমাজে আশ্চষ) 

বাপার সক হইত না, এবং এ সকল কথ! বলতে পাবিতা 

না। ব্রাক্ষসমাজে সঙআ বার বিরোধানল জলিল, তথাপি 
গুনশ্মিলনের কথা, শাস্তিসংস্বাপনের কথ। উঠিতেছে কেন? 

ভালবাসা আছে, নিশ্চমমঘই আমাদের অস্তরে সেই ভালবাসা 

জন্সিয়াছে, যাহ! কোন আক্রমণে নষ্ট হইতে পারে না। ব্রাহ্ম দিগের 

মধোযে প্রকার কলহ এবং অপ্রণম &ভ] হইতে নিশ্চয়ই একদিন 

ব্রাহ্মদমজ অপ্রেমের ভয়।নক দুদ্ধক্ষের হয়! উঠিবে, এই বলিয়া 
যাহার! আমাদিগকে নিরাশ করিতে চা তাচার। মিথ্যাবাদী এবং 

জগতের মতাশক্র ; এই ভম!নক গসলময় নিবাশার কথা কাকে ও 

অ'মরা বলিতে দিন না। ঈশ্ববপ্রসাদে যদি আমরা শর্গের প্রেম 

ন পাইতাম, তাবে এতদিন পবস্পরের সেব| করিতেছি সেন? এট 

অ্রেম আমিল, অশান্তি আসিল, ঘোর নিলাশ।র জন্য প্রশস্ত 

হও); এ সবল মিথ কথ। দ্বারা বালকেবাভীত হইতে পাবে; 

কিন্ত আমর। যে ঈশ্বরের প্রমুখাৎ, প্রাণসখর মুখে অংশার কথ। 

অনিয়ছি। কাহাদিগকে স্ঞদায়ে বিভক্ত করিবে? যাহাদের 

হুদষে প্রোমমযের প্রেম তাহাদেব মধ্যে দল কোথায় ? যেখানে 

সকলের প্রাণ মন শ্গশ্বরের চরণে গ্রথিত রহিয়াছে সেখানেত 

বিবাদ অপ্রণয় নাট । সংসারবজারেই এ সকল নঈচ কথ] শুনা 

য'ষ। পথিবীর অপাব জদ্ন্ত সংবাদপত্রে শুনিল'ম অমুক স্থ'নে 

বিবাদ্দানলে শত শত ঘ্বর জ্বলিতেছে, এইজন্য দেৌঁ'ডষ| ঈশ্বরে 

খবরে, তাহার প্রেমনিকেতনে প্রবেশ করিম । বলিলাম ছে 
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দয়াল প্রন, বল দেখি, এ কল কি সত্য কধ।? তিনি বলিলেন, 

এ মকল জদ্বন্য, অসার মিথ্য! কথা। যথার্থ কথ! এই, ধিনি একবার 

মনুষ্যকে প্রণঘ দিয়ছেন, তিনি আর তাহা ফিরাইয়া লইন্তে 

পারেন ন!। এইট প্রেম হইল, এই প্রেম গেল, এই ভয়ানক 

নিরাশার কথা বলিতে চাও, ব্রহ্গমন্দিব পরিত্যাগ কর। ব্রাঙ্মসমাজে 

অপ্রণয় আসিল, এই দলাদলি হইতে চলিল, এ সমুদয় নিরাশার 
কথা! শুনিয়। যদি তোমর। মনে কর ব্রাহ্মমমাজ ডুবিবে, তবে শীই 

তোমাদের ব্রাহ্মদমাজ ডুলুক। তাহাতে তোমাদের এবং জগতে 

মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমাদেন যথার্থ ত্রা্মমমাজ ডুবিতে পারে 

না। আমর! যে প্রণয়ের কথ। বলিতে ছ তাহ। যথার্থ প্রণয়, 

কিছুতেই যাইবার নহে । আধ্যাম্থিক হৃদঘ-নিকেতনে তাহা 

আছে। সে প্রেমপনে ধনী হও, অনাধামে ভবসাপর উত্তীর্শ 

হইয়। যাইবে । মানুষের জঘন্য কথ] শুনিও না। এখনই গ্রেম- 

প্রশ্রবণ হইতে ক্রমাগত প্রেম জল বিনিঃস্কত হইতেছে, 

তোমাদিগরকে শীতল করিবার জন্ত, তোমাদের পরিবারকে শীতল 

করিবার জন্য এবং সশস্ত জগংখকে শীতল কবিবার জগ্য। ঈশ্বর- 

প্রসীদে আমাদের মধ্যে ভালবাসা আছে এবং কুমে ক্রমে বিস্তৃত 

হুইর়। নি5়ই ইহ। মস্ত জণচুত ন্যান্তি হইবে । 
(আসমা 

ব্রহ্মদর্শন | 
রবিষার, ১৩৯ পৈশাখ ১৭৯৭ শক্ক। 

আনেক দিন ব্রন্মদর্ণনের কথ। বলা হষ নাই ; আজ সেই নিষধে 

কিছু বলিব। ব্রদ্মদর্থন আন্তরিক, সকলেই মুখে বলে॥ চক্ষু 
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নিমীলিত করিয়া বাহৃজ্ঞ।ন রহিত হইয়া বাহিরের আকর্ষণ হইতে 

মন বিচ্ছিন্ন করিলে, জুদয় কপাট বদ্ধ করিলে, ব্রাহ্মগগণ ভিতরে 

অন্ধকারমধ্যে নির্জলে বিগাসচক্ষে ইলিয়ের অতীত, দর্শনের 

অতীত, চক্ষু সেধানে প্রবেশ করিতে পারে না। বাঠিরেন বিষয় 

সকল সেখানে প্রবেশ করিয়। মনকে বিক্ষিপ্ু করিতে সমর্থ হষ। 

এই প্রকার সাধন প্রাচীন হিন্দসন্পদায় মধো বকাল প্রচলিত 

হইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি ব্রা্মগণও আত্মার অগ্যন্তরে নিমীলিত 

নয়নে ব্রহ্ষদর্শনে চেষ্ট। করেন। ঈদৃশ চেষ্টী হইলে, চে?।র ফল 

হবেই হইবে। ধন্ত সেই সাপন যাহা ব্য হইতে অতীন্ুয় 

উচ্চ স্থানে লইয্ন! ষায়। এ সম্যে বিষয় আর মনকে অপল্ুত 

করিতে পাবে ন।, চঞ্চল কবিতে পারে ন!। ব্রগদণনের নুধ পান 

অতি আশ্চধ্য ব্যপার, কিন্তু উছার গুপ বণনা করা উপদেশের 

উদ্দেশ্য নয় । সাধক খন হুদয়ের মধো প্রবেশ করিপেন বাতিবের 

ব্ষিষজ্/ন চলিয। গেল, তখন তিনি বলিলেন, বিশাস ও ভাক্তচক্ষুতে 

এই তে] তাহাকে দেখিতেছি, তিনি প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিভে- 

ছেন। যাই বলিলাম এই ছেখিতেছ, বপিতেই দেখ: হইল, 

আমাদিগের দৃষ্টি সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইল। এই অনস্থায় 
আজ তাহাতে নিমগ্ধ ভইষ] ষাষ, ভিতরের বাহিবেব প্রতেদ বিলগ্র 

হয। ভিতবের দর্শন বাঠিরের দর্শন ভই এক হঈষা যাষ। চক্ষু 

নিমীগিত করিয়া দেখি ভার উন্নীলন কবিধাই দেখি এ উদভরের 

প্রেদ গ'কে না। ঈশ্তার একটি উতকুষ্ট 'একটা নিকৃষ্ট বলতে 

পাব। যায় না, ভিতবের দর্শন9 উৎ্তইু নাহিবের দর্শনও উতবুক্ট। 

চক্ষু নিমীলিত করিয়া মমুদষ বণ্গর চিন্থ। হইন্ডে নিবৃত্ত হইলে 

ঈশ্বরকে দেখ। যায়। সব্বপ্রকার ফেলা হদশুথ। ন। হতপে 
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কাতীনদিন দর্ন কি প্রকারে সম্তনে সতা. কিন্তু দক্ষিণে বামে 

£কপ্লত বিষণেধ আ'ডুপ্পব, সকল দিকে কোপাহল, ইহার মধ্য 

চন্ন৮ খুগিবামার যা ঈশ্ববাকে দ্েখ। যায় তবে সেই অন্স্থা 

স্টস্টন্ঙা। আম্। প্রভাবতঃ জিজ্ঞাসা কবে, চ[ভাকে শিতরে- 

দন কবিলাম, বাছিবে দেখিব ন। কেন? শুথিনীতে কোলাহল 

আনে, সাধমাপক বিভীষিক। অনেক, সংসাবের খে হৃদয় মন 

'নক্ষিপ্ত ও চঞ্চল । এজ সাধনেব বাল্য নস্থায পথিবী ছাড়ি 

»ধমে প্রবেশ কবি. চক্ষু ঘুদিত কবি, সেখানে বাচিপেব ব্ষিয় গিয়া 

'ব্ণন্ত কপিতে পারে নাহ হুতরাখ উপাসন'ষ নিম্ন হই । এ| 

দনযষে আত মামাগ্ত কাবণে মন বিক্ষিপ্ত হয, হদযেন একাগ্রত। 

নষ্ট হয, মশ বাভবে ষায, কর্ণ বাহিবেণ শন্দ তুনে, চকু বাভিবের 

বধ দেখে। বাবে শে বিষয় দণন করিগাম, মুনের ভিতকে ও 

উাব ছয় ঘোবে। সাপন কগিতে করিতে অনেক চেষ্টাব পথ 

১৭ শান্ত তয। মন শাণ্ড না ভভলে এপাশ্রত। হয ন।, একা খত 

ল.ল5লেও ভঙ্ধদর্শন ভষয না। শুতবাং প্রথমে দযে প্রবেশ 

কনিয। মনা াবষখ হহতো নও কিবা সখব দর্ণন কাততে হয 

৩51 বাগ্যাবহ'ধ কথা এ্রথন তে। আপর্ন ভুমি বালক নও * 

এখনও কি তোমাম শ্রদ্ধচক্ষাশমানন কিয়া পঁবরকে দেখিতে 

শহবে ? মদন দিণ ৮টি খাপথা খাকতে হঈনে, দিনেপ মধ্য পাচ 

1মানউ মরদিত করয। বনপরান করিলে, হছ। শ্বাহাবিক অপু৯। 

লে । একধপ মাশনতে উতকুপ্তু সাধন নাপতে পারি না, ইহাতে 

অগে+ ঘটাবদ [দতে হমঃ অত অপ সখব রনদশন তথ হষ। 

এপ আনন্থাব শ্রণণণ কখিয়াও কে আগ্মাকে বিষয়কোশা- 

হল মনে হখ বখিতত পরবে না; হম হহতে পানর ভভয়। 
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ধহির্জগত্ভেধ সমূপয় আকাশের সমুদয় স্থাবে ঈর্বধকে দেখিতে 

হইবে। ব্রঙ্গার্শন অভ্যাসে এত ক্মত্তা জন্মান আবশাক যে ভিত্ব 

হইতে বাহির ৯য় যে দিকে দেখব; দেখিব ফল পুষ্প তরু হতা 

পন্বত্ত কানন আকাশ সরোবর সকলই ব্রহ্ম আনিকাবে হ।সি- 

তিছে। উন্চতর পন্বত শিখবে উঠিলাষ সেখাবে ঈশ্বর, জল- 

নোতের নিকটে গমন করিলাম সেখানে শ্বশ্বস, সমুদেব উজ্জল 

তরনজেয।তি অবঙোকন করিলাম সেখ'নে ঈশ্বণ, কেবল শুন্য অর 

কিছুষ্ট মা, সেখ'নেও ঈশ্বর । সকল স্বান ব্রহ্মানন্দে পুশ, 
সর্বত্র বেধলই কাহাক প্রেমমুখ। চক্ষ নিমীলিত করিষ! ভিতরে 

আশ্চর্য শো দেখিতে পাইলাস, দেখিধা প্রাণ তুটি হইল নদধ 

কুশীতল হইল । চর্্ খুলিষা গেল আর তাহাকে গেখিতে পা 
লামনা। একি? বাহিরের রাজা কি অপদেধতার বাজা? 

ধাঙার খবর ভিতরে তাতাবট রাঙা বাহিরে, সুতবাৎ যে দয 

বাচিয়ে হাতার দেখ। পাইল, তাাবর দর্ণনৈর স্বাব কর অনরুদ্ধ 

হইল না। দে ধখন সংসারে ফিরিয়। আসিল, তশনও সেখানে 

তাহাকে দশন করিল । ঘ্বরে গিধা ঘাচার প্রেমমুখ দেপিতে পাইল, 

বাহিরে চারিদিকে ঠাহার স্বন্ধে সেই প্রেমস্রখ প্রঙ্থাশিত রভি- 

াছে। ভিতরে বাহিরে কত আনন্দ। চক্ষ মুন্দহ করিলেও 

প্রাণেশ্ববের মুখ দর্পন করিব, চক্কু খুললেও কাতার মুখ দেখিতে 

পাইব এই অবস্থা প্রার্থনীখ । 

ধাহজগতের পধর্শন তন্তি মনোহব দণনি। ভিতরে বাহিরে 

একই দর্শন এনং দুই পযান বল ধায় । কোম কোন অনন্থাতে 

একটীক্ষে বিশেষ ব্লিষ। অনুভূত হ্য। কাহার পক্ষ কোনটি 

€কান্ ঈময়ে অধিক নুধপ্রফ হইবে বলা যায় মা। অন্তর বাহিরে 
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পর্ণন করিবার তব্ব যদি জানিয়া থক সাধন কর। আস্তরে 
গেখতে দোখতে এমন নাধন করধে কার্ধযালযে গিয়া বিষয়ের 

মধ্যে থাকিলে তাহাতেই বাতি কি? সমুদয় দিন চক্ষু খুলিকা 

ঘ/কিলে তাহ[তেই বাক্ষতি কি? চক্ষের সমক্ষে তিন আম্মাকে 

প্রকাশ করিলেন দেখিয়া দ্কক্তিজলে ভক্তের নয়ন পুর্ণ হইব। গেল। 

সপ্তাহে সপ্তাহে ত্রহ্মমন্দিরে আপমিয়া তাাকে দেশিয়াছ, জয়ের 

মধ্যে তিনি যে মনোহর মূর্তি গক্কাশ করিয়াছেন, তাছাও প্রতাক্ষ 

করিয়াছ, এখন শরীর মন সংযত করিয়া যাহাতে অন্তরে বাহিরে 

্টাহাকে দেখিতে পাও এমন অবস্থা গ্রহশ কর । এমন অবস্থ' 

লাভের জগ্ যত প্রাপানেও ছাড়িও না। নরৎ আয় সকল ছাড়িয। 

এক্ট অনস্থা লাভের জন্ত যত্নশীল হণু' 
যখন ছেলে বেল ছিল তথন ঠাঠ!কে দেখিবার জগ্ত ছদধের 

আধ্যে যাইন্তাম ' বাহিরের কোলাহলে উত্তেজিত হইন। দৌড়িষ 

খ্রের মধ্যে গিয়া! বমিতাম। এটা বালক বালিকাদিগেব অভ্যাস, 

আর এখন ইচাতে হৃদয় পারতৃপ্ত হয় না। এখন আর আমরা 

বালক বালিক। নহি, এখন মামাদের অনেক বস হইয়াছে, জ্ঞ'ন 

চৈতগ্ঠ জম্সিয়াছে। মংসার আমাদিগের মন বিক্ষিপ্ত করিৰে 

এখন আর এ তয় করিলে চলে না। এখন এমনই চাই যে, 

বিশ্বাসচন্ষু ঠাহাকে ধরিয়। ফেলিয়াছে. এখন সন্বত্র তাহাকে 
দেখিতে পাই । আম.'দগেন হৃদযের সঙ্গে তাহার পাদপদ এমনই 

সংলগ্ন হইষ। যাইনে যে, ঠাহার এবং আমদিশের মধো কোন 

ধাবধান বা বিদ্বের ক:রণ উপস্থিত হইবে ন'। এমন কখন 
বলিতে হইবে ন. যে, ভৃদযের মধ্যে গিষা হাহাকে দোখতে পাইন 

লাম না, চক্ষু খুলিয়া চারিদিক কেবল শৃষ্ত প্রতীত হইল । বাহি- 
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বের ধন বহু ব'হিবের চক্ষু দেখিল, মনের চকু হাহাকে দেখিল । 

লোকে মনে করিল সাধক বাভিবের বনজ দেখিতেছ্েন, কিন্তু 

বাস্তবিক তিন সেই সময়ে মনের মনকে দেখিতে,ছন, বাহ বন্দ 

অতিকুম করিয়া সব্বন ব্রর্দেব আকিভাব দশন করিতেছেন। 

ভিতরে বাঠিবে বক্ধদ নি হাহাকে ঘিবিয়! ফেলিয়াছে। ঈশ্বর 

আশীর্বাদ করুন যেন জীবন থ|কিতে থাকিতে আমাদিগের সেই 

দিন আইসে। তখন চক্ষু খুলিয়া দেখ! ভিন্ন আব কোন কাধা 

থাকিবে ন।। যত দিন আসাদিগেব জীন এইন্ধপ ন। হয় ফেল 

আমরা তাভার দ্বাবে হত্য। দিয়া পড়িয়া থাকি । এবাপ না তইতশে 

আমাদের যন্ত্রণার শেষ নাই । 

২সারপথে পরিশ্রান্থ পধিক পচ মিনটেণ দর্শনে পরিত এ 

হয ন|। শংসাবের কর্মে দশ ঘটামাঘ। বিষধের ভাবে আণসর্থ 

য় নিস্তেজ চইন। আত অন্ন মমঘ সশ্ববাকে দেখিঘ। আপনে, 

ক্ুতার্থ মনে করবে । এই অত্র সময়ও হানার সাধন কনিতে 

গেল। আব কতক্ক্ষন সাধন থাকবে, এখান কাধ্যালনবে ফচাত 

তইবে। এই যে সম আগতপ্রাষ। অজ পু'বা আব দেখ হল 

না, বিন| পর্ণনে কান্া।লমে যাইতে হইবে । কাতাবে চিংক্কাণ 

কবিধা দর্শন প্রং্থনা কিল, বড় হহল্ তে, পাচ শিনাটের ভা% 

সাক্ষাৎকার হল, কিন্ত তাড়াতাড়ি স্গ করিতে ন। পারিষা 

কাধ্যালমে চালয়। গেল । এহকপ করিয। সাধকের জীণন ভাবৰঠ 

হইয়। উঠিল, আনু তাহাকে কিঠু ভুল লাগেনা । এক ঘটা। 
কাল ₹াহকে দেখিব তাহ ঘটে না। সে সমদেও তাড়তাি 

ধাবতে হয় । লোভা আস্থার অঙ্গ সমমে লোনেব ব্বাম হয ন। 

অনে+ সময় অন্য ব্ষরে দিলে আধ চলে না, অধিকাংশ মণয় 
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অন্থবে থাকা যয ন" বাহিরে থাকিতে হয, হৃতবাৎ বাহিরে 

তাক ন। দেখিলে আল চলিল ন|। যখন ইচ্ছ তখনই শাহকে 

ঘর্ণন করিব এ প্রক্কার সাধন এখন নিতাম্ম প্রয়োজ । অগ্ুরে 

বাহিরে দেখিতে দেখিতে ভক্তি ছারা উহাকে আয়ন্ত কটিতে 

পারিব। ভক্তবহসল, ঝশিতে বলিতে অন্তর বাচির পূর্ণ হনয়! 

যাইবে । যেমন তে'মাকে এসং ভাই ভনীগণকে সন্ধে অনাষ।সে 

বিন। বঙ্টে দেখিতেছি তেমনই সহজ অনস্থায় যখন তাহাকে 

দেখিব, মন গভীর আনন্দে নিমগ্ন হইবে । চক্ষু বাহিরে রহিয়াছে, 

লে'কে বলিবে এ বাক্তি উপাসন! ভলিযা গেল, এ কেবল বাতিবেব 

বস্মই সর্বদ1 দরশন করে ছোখযা উপভাস কবিবে। গভীবরভাবে 

তথায় উ্াাব প্রেমমুখ বাহিরে দেখিতে, লোকে বুঝিল ন. | 

শতীব যাহা নরিতে চাষ করুক, কিন্তু মন হাতে লগ্ম রহিয়াছে, 

এ অবস্থা কি প্রার্থনশষ নহে ? যখন যেখানে যাই, জেই ত্রহ্ষম্ু্তি 

আকাশে বিরাক্গমান। শক্রুর ঘরে যাই, বন্ধুব ঘ্ববে যাই, সেই 

মনোহর মূর্ভিতে পবিলেষ্টিত। হাকাশ, পুধিনশ, জুদয় সেই 

মুখচন্দ্ে দ্বেরিল। আর ব্রক্ষদ্ব*নি ছ:ড়িতি পারিনা । ভিতবে 

বাতিরে ঈশ্বর এমনি করিষা ঘোরষ। ফেলিলেন যে. পলায়ন করিতে 

চাচিলেও আর পলাধন করিবাব উপ।ঘ রহিল না! । যেদিকে যা 

সেচ্দিকে তিনি, ঠিল।দ্ধ গাল আব এখন চাহ'কে ছড়িগ! খানিতে 

পারি না। আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত % এ সকল দেখিয়। কি 

বলিব মনে এই আলোচনা উপস্থিত। আর কি ৰলব. জানিলান 

ব্রাহ্মধন্ম পরিত্রাণের ধন্ম। সঞ্চলে নিয়ত ঈগণের নম সাধন 

কর, অহ্থরে বাহিরে ভাঙ্গতে দেখিমা কুতার্থ হও । 
উদ অত 
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ব্রহ্মদর্শনের উপায় ৷ 

রবিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৭৯৭ শক। 

ব্রহ্মদর্শনের লিগৃঢ় কথ) সকলের নিকট বলা বাধ ন'। যা" 

বলিলে আদর হব না, তাহ! বণিলে অনিষ্ট সম্ভব। নিগুঢ় ত$ 

তাঙছাদিগের নিকট প্রচার কর। কর্তব্য ধাহারী শ্বভাবতঃ উড| 

আদবের সহিত গ্রহণ করে। তাহাদিগেবরই সেসক্ষল তত 

আধকার। শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া উহ! সাধন দ্বারা জীবনে 

পরীক্ষা করা উচিত। ব্রাঙ্ষের যদি ব্রহ্মদর্শন না হল জীবন 

বৃখা। শখের যন্ত্র এছ সংগার শ্াশান হইল। তোম,দিগের 

সগন্ধে ব্রহ্মদর্শন ইহ পরকলের সন্বল। আনন্দ, হুখ, শান্তি, 

ব্রহ্ষদর্শন বীজগন্ত্রের উপরে নিভর করে। তোমাদিগের বিশ্রাম, 

পূণ্য, পলিত্রতা, হুখ, শাস্তি সকলই ব্রহ্মদ্র্শন। এই ব্রহ্ষমদর্শনের 

কথ: তোমাপিগের নিকট বলিব ন। তে! আর কোথায় বলিব ? 

একাধখ নিঞ্জনে চিন্তা কবিতে কবিতে কে না আমাদিকগর মধ্যে 

ত্রক্ষকে দ"ন করিয়!ছেন ? ব্রঙ্গদর্শনের নিগঢ় ত্র বিহাতের ক্যাষ 

আমাদিগের কাগার ন৷ হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছে তোমা- 

দ্রিগের জীবনে সাধক হইয়। একপ ঘটিয়!ছে, বাব বার ন: ঘটক 

অন্ততঃ একবারও ঘটিয়াছে। যুক্তি অতীত, উপদেশেব অতীত, 

এমন সাধন অতীব নিগড়, উচ্চ] হ্গয়ৎ সাধকের দর্শনপথে আসিদা 

উপঠিত ভম্ব। সাধক চিন্তায় নিমগ্র হইয়। ত্রদ্মের নিকট হইতে 

উহা লাভ করেন উহা দর্শন দ্বার। শিক্ষ। করা যায়, অগ্ত উপায়ে 

লাভ পরিতে পার। ষ'য় না। সেইজন্য বলি কেভ উচ। অন্ুগান 

সবার] বুঝিতে বা শিক্ষা করিতে পরে ন।। নিজ্জনে বমিয়া সাধন 
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কর, তোহাদিগের জীবনে নিগট তত্ব আবিভূ্ত হইবে। প্রেমসুখ 

দর্শনে মত্ত হইয়া সে মুখের কি প্রকার লক্ষণ, তখন হুদয়ের কি 

প্রকার অবস্থ। হয়, আপনি জানিয়াছি। অধিক পরিমাপে জানি 

আর ন! জানি উহার মূলতত্ব বুঝিঘ়্াছি। আমি যদি কিছু পাইয়া 

থাকি, বিনিময় কর! যাইতে পারে। কেন না পরের সঙ্গে বিনিমন়্ 

করিলে আরো উঠা উচ্ভ্বল হইবার পক্ষে সহায় হয়। একদিন 

বগিয়। ভাবিতে ভাবিতে জ!নিলাম তিন দর্শন দিয়া মন্তুষোর মন 

মোহিত করিয়া পবাস্ত কবেন। এই ঠাহার অসাধারণ ক্ষমত', 

তিনি স্বয়ং দেখ! দিলে দেখিতে পাওষা যায়। 

ঈশ্ববদশন্র মধ্যে ঢইটা ভাব দেখিতে পাওয়া ষায়। প্রথমতঃ 

আমি ভক্তিতে ও প্রেমেতে উদ্ছ,সিত হইয়া তাহাকে দেখিতে 

পাই। এই সময়ে জদযের প্রেম ভক্তি অনুরাগ উচ্চ পর্বত শিখরে 

উত্থিত হবার ন্যায় উদ্চ সীম! প্রাপ্ত হয়। প্রেম, ভক্কি, অনুরাগ 

পণ্রণতাবস্থা লাভ করিলে ব্রহ্মদ“ন হয়। এই সকল পরিণত না 

হলে কেভ কি ত্রহ্মদর্ণন করিতে পারে ? আমি ব্রহ্মকে দেখিয়াছি 

একথা মুখে বলিলে কি হইবে? ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, 

ভক্তি, ভালবাস। একত্র হইয়া প্রস্ফুটিত হইলে উহা! ব্রহ্মদর্শনে 
পরিণত হয়। দর্শনে অভিলাষ জৃদঘকে উন্নতাবস্থায় টানিয়া লইয়া 

যায, কেন ন| উন্নত না হলে ঈশ্রবকে দেখা যায় না। ঈশ্বর 

ঘেল উদ্ধে লুকাত আছেন, উদ্ধে গিয়া তাহাকে দেখিতে হয়। 

এঠ সময়ে জদয় উত্য।নের লাবণ্য সৌন্দধ্য বিস্তৃত হইয়া গড়ে। 
এই দর্শনের আনন্দ অতি উচ্চ আনন্দ। আমি মনুষ্যজন্ম ধারণ 

করিয়া এই অসার শরীর লইয়া! জন্য সংমারের নী পুত্র বন্ধ 

নাহ্ধর বাহিরের সমুদয় বন্ত ভুলিয়া! পাপ মনে তাহাকে দর্শন করি- 
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তেছি, উহার অপেক্ষা আর অ:হ্ল'দের কারণ কি আছে ? বস্থতঃ 

এই আনন্দ অম।দিগেব ভুদযষের সহলয় উংকুষ্ট উচ্চ উচ্চ ভাব- 

গুলিকে প্রত টিত করিয়া ক্রমশঃ আনন্দের উপর আনন্দ উপভোগে 

সমথ করে! জীবনের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা অতি উংকুষ্ট 

অবস্থা। বাহার! ব্রহ্মকে দেখিতে চান, হাহারা যেন জ্দয়কে 

প্রেম ভক্তি অন্ুর!গের উন্নত সোপ,নে তুঙ্গিতে যত করেন, তাহ! 

হইশে তাহাদদগের জীণন আত উন্নত পবিদ্র শাস্তির অবস্থ। প্রা 

হইবে। 

এইতে। আমাদিগের দিক্ হইতে দেখিবার তত্র জানিলাম । 

হৃদয়কে উন্নত ক্রিয়। ব্রহ্ষেধ দিকে দৃষ্টি কবিলে আনন্দ হয়, বিশ্বাস, 

লীতি, ভক্তি, অনুরাগ বদ্ধিত হম, দিন দিন নিভর বাড়িতে থাকে। 

এখন ইহার অপব দিক দেখ যউক। ব্রন্মকে দর্শন কবিতে গিয়া 

আমর| কি দেখি,তাছ আমকে তিনি দেখিতেছেন আমি হাহাকে 

দেখিতেছি। জড়নন্ছু দেখিল। আমাদের কত মননন্দ হয়, জডের 

সদুদয় সৌদদ্া আম'দিগেন নিকটে শ্রতিগাত হৃষ, কিন্ত উচা 

ছাড়ি চিন্ব। আর অধিক দৃবা যান ল|। ধন্মের মগ্যে বিশ্বামনয়নে 

যাহা দেখিতে পাওয়। যাধ, তাহা মুদ হইবার বিষষ। আমার 

চক্ষু তাহাকে দেখিতেছে, আর আমি হাভাকে চিস্তা করিতেছি, এ 

ছই পরস্পর ভিন্ন। কারণ উহার একটি দশন, একটি ম্মণণ। 

ইছার মধ্যে আবার আমি তাহাকে দেখিতেছি তিনি আম'কে 
দেখিতেছেন, এই যে চক্ষে চক্ষে মিলন ইহাই পুর্ণ ব্রহ্মদশ'ন । এই 
মিগলে অশ্রকম্প রোমা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। যেখানে সমুদয় 

ক্বগীয় প্রেমের জ্যোহন্স। নিপতিত হইয়াছে. সেই স্থানে মাধকের 

মষ্টি পড়িয়াছে। তিনি মনে মনে বুঝিপেন, সাধারণ স্থানে দু 
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পড়ে নাই। আর সেখান হইতে নয়ন ফিরাই্বার ক্ষমত। নাই, 
উহ। মুগ্ধ হইয়। সেই স্থানেই রহিয়! গেল। ফলতঃ এক দ্বি্ 

হইতে দৃষ্টি যাইতেছে, অন্ত দিক হইতে দৃষ্টি আসিতেছে, এই 

ছুয়ের মিলনে যে ব্রহ্মদর্শন হব, তাহাই আমার্দিগের বিশেষ লক্ষ্য । 
অনেকে দেখেন, কিন্ত সেই সকল লোক বিরল, ঈশ্বরকে দেখিতে 

পিষ়। ধাহাদিগের চক্ষে চক্ষে মিলন হয়। যাহারা এইরূপে ঈশ্বরকে 

লিরীক্ষণ করেন, তাহার! কৃতার্থ হন। কেবল তাহাকে দর্শন, 

দর্শনের অগ্ধাংশ* মাত্র । ইহাতে অর্ধেক সৌন্দধ্য, পবিত্রতা ও 
মিষ্টত। চলিয়] যায়! আমি ধেমন ছিলাম, তদপেক্ষা উন্নত প্রেম, 

ভক্তি, অনুরাগ আমাকে উচ্চ স্থানে লইয়া! গেল, বিশ্বাসনয়নে 

তাহাকে দেখিতে লাগিলাম ! তাহার দিকে যে দৃষ্টি গেল, তাহাতে 
সাহার চক্ষু নিপতিত হইল । ইহাতে শুধু ভক্তি বিশ্বাস বাড়িল 
তাহা নহে, আমার মধ্যে স্বর্গ ছিল না, নৃতন স্বর্গ দেখিতে পাইলাম। 

সেই চক্ষু আমার চক্ষকে আক্রমণ করিল। মনে করিয়াছিলাষ, 

একবার তাহাকে দেখিয়া নমস্কার করিধ! ঘরে চলিয়া যাইব; কি 

তিনি প্রীতিকটাক্ষে এমনি দৃষ্টি করিলেন যে, বিস্মিত হইয়। ভূতলে 
পশ্চিলাম, প্রাণ মন ম্বপ্ধ হইয়! গেল। অমন করুণাদুষ্টি পার্থিৰ 
জননীর স্সেচ হইতেও অনুভব কর। যায় নাই । 

তিনি আমাকে দেখিলেন, আমি তাহাকে দেখিলাম, উভন্ব 

দুটির মিলন একটা ন্বর্গণের অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদের জীবনে 

উহ! সাধন কর, ধন্মজগতের নিগঢ সত্য সকল পরীক্ষা! করিয়া 

গ্রহণ কর। একপ দৃষ্টিলাভ জীবনে প্রতিদিন হয় না। এ প্রকার 
প্রেমদৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হইস্সা পাপী পরাজিত হয়, আর পলায়ন করিতে 

পরে ন|। ঈশ্বর পরাজয় করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া! পাপীর 
৮” 
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উপরে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করেন। তিনি দেখিলেন পাগী ভীত হইতে 
দুরে চলিয়া যাইতেছে, মনে করিতেছে, আমি উপাসনার সময়ে 

ইচ্ছ্। কৰিলে খাহাকে দেখিতে পারি, নাও পারি, তখন তিনি 
তাহাকে দৃষ্টিবাণে বিদ্দ করিলেন, আর তাহার পলাইবার সামর্থ্য 
থাকিল না। যখন তীহার চৃষ্টি আমার পরে পড়িগ, দৃষ্টি-বজ্জুতে 
বন্ধ হইয়। পড়িলাম। আমর! হ্রাঙাকে আর দেখিতে না চাহিলেও 
তিনি বলপুর্বক আমাদিগকে আপনারে দেখাইবেন। পাপাচরণ 

করিয়। মলে করিলাম, জননী আর এ ছরম্ত সন্তানকে দেধিবেন 

না, তাহার সম্মুধে যাইতে চিষু হইল । কিন্তু একবার সাহস 

করিয়া যাই তাহার সম্মুখে গেলাম, তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্ত 

ম! এমনি এক অসাধারণ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতি তাকাইলেন ষে 
উহা দেখিনামাত্র মৃচ্ছ7 হইল । মাতে এত দয়!, মার মুষ্টি এমন 

দৃষ্টি, সে দৃষ্ট সন্তানের উপরে পড়িল । আর সে তাকাতে পারে 
না, মুখও ফিরতে পারে ন। জননীন স্বেচ্দৃষ্টিতে তাছার পাষ 
তান চলির। গেল। সস্ত!নের প্রতি জনক জননী এপ দৃষ্টি 

সহজ ব্য'প।ব নভে । এক গিনিট তাক্ষাইতে গিষা আন চক্ষু 

ফিবিবে ন, সেই দৃষ্টিতে ক্রমে আরও আনষ্ট হইতে থাকিবে। 
পাপী মনে কবশিধাছিল একবার ত্রহ্মাকে দেখিষা চলিঘা যাইবে ; 

দর্শন তাহাব ক্তৃত্বাধীন, উচ্ছার অধীন, হয় সে তাহার দৃষ্টি বন্ধের 
উপবে রাখিতে পারে, নয় সে উচ্ভা ফিরাইয়! সংসারে লইয়া 

যাইতে পারে । তুমি আপনাকে স্বাধীন বলিষা স্পর্ধা। করিয়াছিলে, 

এক মিনিট দুই মিনিট তাহার দিকে তাকাইলে, দেখ সেই দৃষ্টি 
তোমার দৃষ্টিকে বাধিয়। ফেলিল। এখন অরিশ্বাসী হয় ফিরিত়! 

যাও দেখি? দ্মারকি ক্ষমত! প্রকাশ করিবার সামর্ধ আছে? 
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একেবারে চকু স্থিব হইনা] গেল। এখানে এত বিপদ্ বুদ্ধি তাহ 

পূর্বের স্থির করিতে পারে নাউ। ব্রঙ্গেন দৃষ্টিতে পাশবদ্ধ হইতে 
হয়, অগ্রে ইশা কে জানিত? বস্থতঃ একবার রন্ষের দৃষ্টিজালে 
পড়িলে আার তাহা হতে বাতির হইতে পারা যয না' জগতের 

বন্ধু বান্ধব ভাই ভগিনীর প্রেমঙ্গালে জেদ্জালে বদ্ধ হইত! বশীভূত 

হউতে হয়, তাহার! সমক্ষে আসিলে নদন আর ফিবান যায় না, 

তাগার! হতবুদ্ধি করিম! ফেলে. হৃদ মন একেবাবে কাড়িষ। লয়। 

যদি পুথিবীর এট বাপ'র ভঈল, কি জানি শর্গের দৃষ্টি প্রবল 

বাত্যার স্তায় আমদিগেব মনকে কেমন তটম্ব কবিয়া ফেলিবে। 

যখন সেই হ্বকোমল দৃষ্টি সাধকের উপন নিপত্তিত হয, তখন 

কিবপ অপুর্ব ভাব হয়, কোন শান্মে ইগা বলিতে পারে না, কেবল 

সাধকের জীবনেই উচ্ভার তত্ব প্রকাশিত ভষ । 

লেকে দর্শন কাহাক্কে বলে ? নঘনে নযনে সম্মিলন । ঈশরকে 

এই প্রকারে দর্গন করাই আমাদিগেব স্বর্স। ঈশ্বর আমাদিগকে 
শুভ বুদ্ধি দিন, যেন এই প্রকারে ব্লাহার সৌন্দর্ধা চিবদিন দেখিতে 
পাই । অ'মাদিগের সমুদয় অনুরাগ ভন্কি যেন ন্বাাব দর্শনলাভের 

জন্য নিগুক্ত ভয। “তোমাৰ চক্ষু আমাব চক্ষ যেন এক হয়া 

যায়" এ প্রার্থনা কখন শ্রগ্রাহ্ ভইবার নহে । তিনি যে আমা- 

দিগকে প্রেমনষনে দেখিতেছেন, তীঙ্গার সেই দৃষ্টি আমাদিগের 
উপর নিপতিত বহিয়াছে, আমাদিগেব দৃষ্টি তাত! দেখে লা। 

আমবাই কেবল তাহাকে দেখিতেছি আমবা এদপ মনে করি । এ 

অবস্থায় তাহার করুণ। ভ।বিধা বাঙ্গ যদি আত্মসমর্পণ করেন, সে 

ভাহাসমর্পণ মানি ন।। যে দর্ণনে যেধ্যানে ঢই দৃষ্টি মিলিত 
হইল না, সে দর্নিসে ধ্যান কিছুই হইল না। ফলতঃ তাহার 
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সঙ্গে মিলন হইলে কোন ভয় কোন ভাবনা থাকে না। আশ্র্যা 

এই, পাপের সময়েও এমন শুদ্ধ নঘন আমার দিকে তাকাষা 

আছে। এদৃষ্টি কলিত দৃষ্টি নগত। আকাশে অগণ্য চক্ষু বল্ষন। 
করিষা বলিতে পারা যায়, আহা আকাশ কি মধুময দেখাইতেছে। 

কিন্ত সেই অকলিত দৃষ্টির নিকটে কল্পনা যাইতে পারে না। সে 

দৃষ্টি হইতে যে কিরণ আসিতেছে, সাধক্ক ই্চা করিলেও তাহার 

একটীকে নিবারণ করিতে পাবেন না । এই দৃষ্টিতে অতি হুকে।মল 
বল অছে। উহা মানুষকে হতবৃদ্ধি করিয়া সমুদয় কুটিপবুদ্ধি দূর 

করিয়। দেয়। একবার সেই দৃষ্টিতে বিদ্ধ হইলে সংসারের সমুদয় 
অসার জখন্ত শখ অনায়সে বিসর্জন করিতে পারা যায়। যদ্দি 

একবার এই দর্শন হয়, সমুদয় বংসল হুখে যা, এমন কি সমুদর 

জীবন নখে অতিবাহিত হয়। কত হুখ. যদি প্রতিদিন এইরূপ 

দেখিতে পাওয়া যায়! সংসারের সমুদয় কলহ শোক ভুপিয়। 

গিয়। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিষ। ব্রদ্মের দিকে তাকাইযা থকিব। 

তাহার নয়নচজ্রের জ্যোহ্সস! আমাব ভর্তিনয়নেব মধ্য দিয়া 

আসিতেছে, তাহার দৃষ্ট আমার উপবে পড়িষা তাহার প্রেস 

অন্বরগ আমার চক্ষে ভিতব দিয়া প্রনেশ করিয! মধু বর্ষণ 

করিতেছে। ঢরই দৃষ্টিতে একটা প্রণালী হয] অনন্ত প্রেম আমার 

হুদঘ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । একেবানে রসসাগনে ভুবিলাম। 

তাহার অনতমষ চক্ষ ব্রাঙ্দের চন্বীর ভিতরে প্রকাশিত হইল । 

ব্রাঙ্গ অহ তগাগরে সম্তভরণ কবিতে লাগিলেন । 

ব্রহ্মদর্শন এরূপ হওষ। চাই, যাহাতে তাহার দিকে শাকাইলে 

আর ছান্ডিতে পাবিব ন।। চিবদিন তাহার পর্দতলে বদ হইষা 

থাকিব। ব্রহ্গদর্শন জীবনে সাধিত হইলে শুখের আর অবাধ 
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থ।কিবে না। যতবার তাহাকে দেখিতে পাই, তিনি কি ভবে 

দেখিতেছেন, ঠহ1 দেখিপার জন্য যেন নয়ন স্থির করিয়া রাখি। 

তাহার দৃষ্টি দেখিতে না পাইলে কখনই ছাড়িব না। দেখিতে 
দেখতে চৈতন্তবিশীন ভইযা কি ছিলাম কি হইলাম ভাবিয়। 

অবগন্ন হইয়া পড়িব, দে মুগ্তাব আর যাইবে না। সেই দৃষ্টিতে 
একেবারে মোহিত হইয়া যাইব। তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হইয়া 
অর নড়িতে পাধিব না। হে ব্রাহ্ম, ব্রন্ষের নয়নের দিকে দৃষ্টি 

করিয়া থাক! তোমার শব্বন্ঘ! বাব বার বলিতেছি বিশ্বামনয়নে 

অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঙ্গার নয়নের দিকে তাকাও প্রেমচন্্র তোমার 

জদয়ে প্রকাশিত হইয়া অমুতবর্ষণ করিনেন। তখন কোথায় থাকিৰে 

তোম!র কুটিল বুদ্ধি, বটিল যুক্তি ত₹? মেই দৃষ্টি সমুদয় জয় 
কবিনে | এই দৃষ্টিতে সন্দম জগৎ পরাজিত হইনে, তোমাদিগের 
জানন যেন সঞগ্গমাণ করতে পারে। ঈশ্বর পাষণ্ড সস্তানকেও 

দেখ। ছয়! পরজয কপেন, ইহা দেখিয়। যেন জগতের আশা বুদ্ধি 

হয়। আমাদিগেব মধ্যে সেইরূপ সাধন হউক যে, আমরা চারি- 

দিকে ধ'বিত হইয়। ব্তিতে পাবি, এই দেখ আমদিগেৰ কেমন 

স্বখ হইয়াছে । দয়াময় ন'ম এনিব শুনাইব, সংধন করিব, সাধন 

করাইব, ইহাতে আমদের পরিত্রাণ, জগতের পরিত্রাণ। 

যোগ ও মহামোগ । 

রবিবার, ৩র। জ্যেষ্ট, ১৭৯৭ শক। 

ধর্মরাজো যোগ আছে এবং মহাযোগ আছে। যোগ হইতে 

উন্নত মহ।যোগ। অগ্ঠ যোগ এবং মহাযে।গের বিষয় বলিতে 
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গর্ত হইন। যোগ হুধাসমুদ্র, মহ।ষোগ নুধার মহাসমুদ্র। থে'গ 
এবং মহ!যোগ ভিন্ন বিষয় নয়, এ ছুষের মিন আছে। যোগ 

হইতে মহাযেোগ উপস্থিত হয । ঈশগবেব সঙ্গে জীবনের যে!গে 

কত আনন্দ। যদি উচ্চ যোগ কল্পন। কর যায, তাঠ। হইতে 

উচ্চতর যো আছে, সাধক অন্ভব করিতে পাইবেন এসৎ বুঝিতে 

পাবিনেন “খস্মরাজ্যে যোগ আছে এবং মনযোগ আছে)" 

ব্রহ্মদর্শনে ম'দক জদয়ে কি উপ্লন্ধি কখেন? সেই অন ঈশ্বর 

কোথায়, আর নিতান্ত ক্ষুদ্র আমি মন্ষষা কোথা % অথচ এই খের 

মধ্যে যোগ। মস যো কেমন পবিব্র, কেমন উচ্চ। এই আকুত 

যোগ পরিশেষে কিসে পধিণত হষ ? বন্গাদৃষ্টি মনুমাদৃষ্টি এ উদ্ভাষের 

যোগে। যোগেপ অবস্থ। উদত অনন্ত । উনাল পুন্নে ভ'্তপুণ 

নযনে দেবালয় দ্রণন ভয, দেপতা বগ্ দৃবে খাকেন। আকাশ, 
ভ'ম, পল্লত ধ'নন মাগল, মভসাগব, শদ নদী জীল জব এবং 

পবিত্র উন্নত সাধু. এ সকল দশ্খনে দেব লম দর্ণন হয কমে কমে 

সেই দেনালযে দ্রেবতাল অ।নি-।ব অন্ন হত হইঘা থাকে । দেলাহখে 

পবম “দ্বতার আনিতাব দখন পবিতে করিতে মন হবে শাল 

আবিচ্ত।ব অন্ত হষ, তখন সাধকেন মনস্কামন! পুর্ণ হম । বিস্ষ- 

লোভ ন্ষিধ পাইয়। যেমন পলিচপ্ত শষ নদ" নে তেমান দণনালোহু 

বুদ্ধ পাষ, যত দুখ আনবো! দেখিতে চায়। সাধক ছতবের 'দাকে 

নয়ন স্থির করেন ঠিচ সেট স্বানে এাছ!প নমন স্থিল হয় যেখ ন্ 

ঈশ্বরের নমন সিদামান। জেট স্ঃন গনাবটিত এন মে স্য।নে 

মঙ্গল চক্ষু স্থির লঙগিযাছে। চদেব পানে তাকান থাকিতে থাকিতে 

'মুদয হখ দত নয়নে ভিতবে প্রনেশ বরে, নষনমধ্যে চক্ষে 

জ্যোহন্স! আইসে। চন্দ্র চন্ুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইছাছেন পণীক্ষ। 
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দ্বাব! জানিতে পার! যায়। হুধার সাগর আপনি সুধা দর্শকের 

চক্ষে চ শিয়! দিতেছেন। চক্ষু দেখিয়া সাধকের নয়ন মত্ত হঈল, 

চৃদয় তাহার অংশী হইল চক্ষের সঙ্গে চক্ষুর মিলনে চক্ষর কেমন 

শোভা হইল, হুদযের আনন্দ বদ্ধিত হইল । নুখসমুদ্রের সঙ্গে 

ক্ষুদ্র হুখচক্ষুর মিলন হ'ওদাতে প্রাণযোগ হইল । সেই নুধাজ্রোত 

অ.মাদের চক্ষের ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে এত সুধা লাভ হয় যে, উ। 

গ্রহণে আমদের সামথ্য থাকে না' স্থান অন, পাত্র ক্ষুদ্র, পথ মক্কীর্ণ, 

প্রেমচন্দ্রের নঘনের সঙ্গে যোগ হইয়া একটী প্রণালী স্যষ্ট হইল। 

চন চক্ষু অন্বেষণ কবে, চম্মু চক্ষু চাষ। রঙ্গের চক্ষু অগ্রসর হইয়া 

প্রেমচক্ষে অবতরণ কিল । য।ই উভষ চতুর মিলন হুইল অমনি 

চক্ষু স্তির ঘন স্ঠিব, উচারা শুধাপ।নে চিমগ্ন হইল । প্রেম, পনিত্রতা, 

পুণা, শাস্ত, 2ৃখে নযনেব জপরা।বন হইল, মনেবও সেই দশা 

হঈল। ক্রমাগত প্রবাদ আসিতে লাগিল, সাধক আর উঠার 

পঁলম।ণ ধ।এণ ₹বিতে পাবিলেন ন।, পুর্ণ হইয়া উথশিয়! পড়িতে 

লাগিল ' দুষ্টতে মন্তত। বুদ্ধি হইল. যত দেখেন আর দেখ। ছ।ড়িতে 

পাবেন ন।। ব্রদের দিকে তাকাইয়। সশদ্দয় সন্সার অসাব হনয় 

গেল । স'ধ+ ব:গগতে লাগিলেন “হে দেমের চন্্রমা, যদি ওতক্ষণে 

সাক্ষাৎ হইয়াছে, অস্ত।/মত হই ও না।।' সংমাবশী বিষল্শ জননীর 

দিকে তাক।উম়্া আনছি গাহি [শা পরম লাভ, এই বলিষ! 

প্রেমময়ী জননীব খুখের প্রতি ভক্ত অনিমেষ নরনে তাকাইন। 

বকিল। ত51$+ বলি যোগ! যে।গেব পুর্সে দেবালয় দর্শন, 

পলে দেবদশন ও চল্দণন। যোশাগ্তে মহাযোগ উপস্থিত ভয়। 

দর্ন 9 এবপণের এক্এ যে'গ মহাযোগ। রঙ্গকে দেখ। যাষ, 

ত্রহ্ধকে শুন! যায়, এই বেদী হহতে এ সম্বন্ধে প্রচুর উপদেশ 
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হটয়াছে। অদ্য এ দুয়ের মিলন উল্লিখিভ হইতেছে। দর্শনে 
শ্রবণ, শ্রবণে দর্ণন, এইরূপে দর্শন শ্রবণ সমকালিক হয় । দর্শনে 
অপূর্ণ ত। রহিল লোভ তৃপ্ত হইল ন।। সাধক সংস!বে পাপে ক্ষত 
বিক্ষত হইল, দ্র্ণনে নয়ন বিগপিত হইল । কি আশ্চধ্য কুপা! 

দেখিয়া সাধ মিটিল ন|। অগ্নিতে দ্বত দিলে যে প্রকাব ধধু 

করিয়। জ্বপিয়া উঠে, তেমনি অভিলাষ বর্ধিত হইল । এখনও 

মহাযোগ হর নাই, বাকী আছে। ঘর্ঁনে আনন্দ লান্দ হয় বটে, 

কিন্ত উপদেশেরও প্রয়োজন আছে । বিপদের সময় কোন পথে 

চলিব উপদেশ পাইবার জগ্গ সাধক গুরু অন্েষণ করেন। ক্ষুদ্র 

বিশ্বামী এ পাড়ায় উপদেষ্টা আছেন কি না, ও পাড়ায় উপদেষ্ট। 

আছেন কি ন। অন্বেষণ করিধা বেডায । নিম্র্দকে দৃষ্টি না কনিষা 

পরমগ্ডরু সদৃণ্ডরুর দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তিনি ঙয়ং মন্ত্র দিবেন, 

পথ দেখাবেন, পথপ্রদর্শক এবং নেতা হইয] সংপথে ল্য! 

যাউবেন। জিজ্ঞাসার উত্তব চাষ্ট, ঈশ্বর কথ। কহিয়। উপদেশ 

দিপেন ন।, কিন্তু ঠাহাকে দেখিতে দেখিতে মন উচ্ভ্বল হউয়! যায়, 

ওনিতে শুনিতে শান লাভ হয়। আর একবার দশন ও শ্রবণেধ 

কথ বপিয়াছি, আছ বলিতেছি দেখা শুনা! একই সময়ে হয় । দেখ। 

ও শুন। এই দুয়ের যেগে মভাষে।গ হয়। তীঙ্গার প্রেমদৃষ্টি ই 

বাক্য। তিনি কথাবিহীন হইয়াও সন্তানের লঙ্গে কথ। কন। 

সত্যকে সাক্ষী করিয়া সাধককে স্বীকার করিতে হইবে, ঈখবের 

দর্শনে হুখ হয়, এবং সেই দর্শনের মধো তাহার মধুর কথ! শ্রবণে 

হৃদয় মু হয় । এ সম্বন্ধে বলিতে গেলে ভীবনের গুঢ় কথ। বলিতে 

হয়, গোপন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হয়। ম্বাবলিয়া তাহাকে 

ডাকিলাম তিনি দ্রেখ। দিলেন, প্রেমদৃত্তিতে আমার দিকে তাকাইয়! 
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রঙিলেন, তাহার প্রেমদৃষ্টির ভিতরে সমর সহস্র কথা শুনিলাম। 

কে ন:জানে জননীর ন্মেহেব দৃষ্টির মধ্যে প্রেমের কথা আছে ? 
যথধর9৫থ বন্ধু দেখিয়। থাকিপে তাহার চক্ষু বন্ধুতার কথা বলিয়াছে। 

যিনি যথার্থ গুরু ত্রাহাকে জিজ্জামা করিয়া তাহার মুখেব দিকে 

তাকাইলে শিষ্য তাগার দৃষ্টিতে শত শত সঙ্গত্র সতস্্র সত্য শেখেন। 

সাধক “দেখ। দাও” বলিষ। প্রাণনা কবিলেন, ব্রহ্ষের এই প্রাথনার 

উত্তর অতি "ভীব। তিনি কি দেখালেন আপনার মুখ, 

আপনার দৃষ্টি । তিনি দেখা দিলেন, উচ্চ ন্বগীয় ভাষায় কথা 
বলিলেন । চহক্ষু এমন কথ। কয়, ইচ্ভাতে। জানি না। রঙ্গের 

চক্ষু ভাষাবিহীন কথ। প্রয়োগ করে। উহ! অতি উচ্চ ধ্যানের 

সময় অনুস্ভুত হয় । সাধক তাহার দ্বাবে গিন। উপস্থিত হই 

বলিলেন "শীত্র ঘর খোল, শ্বোর বিপদ আন্মণ করিষাছে, এক 

বাব উপদেশের প্রয়োজন ।” তিনি গ্রঙ্চে প্রনেশ কিনেন ব্রনের 

মুখবিনিঃস্যত কথ! শুনিলেন, কার্ধাক্ষেত্রে অসিমা কার্ধা কলিলেন। 

সংশয়মেঘে মন আচ্ছন্ন লইল. মনে হইল এলাব সৎশদেতেই প্রাণ 

যাইবে ! প্রস্তক সংশধ দৃব কবিতে পাপিল ন', জ্ঞানের প্রযোজন 

হইলে সহত্র গুণ জবান শিখাইতে পারিলেন ন|। ঈশ্বব এনটী 
কথ। বলিলেন, সমুদ্ঘ সংশধচ্জেদ হইল, সএদয় শিক্ষ! লাভ হইল। 

সাধক সংশ'ষের হাত হইতে বাচিলেন । যখন উপদেশে প্রধোজন 

ভয়, তখন তিনি তাহারই নিকট উপদেশ শবণ করবেন। এইবপে 

সমুদ্ধধ সংশঘ মাটধা যাষ, সনদঘ"শাস্ম প'ঠ পব। হয, সাধক 

জ্ঞানের উচ্চ শেণীতে আবোহণ করবেন । এমন অনস্থ!য় উপনীত 

হঈলে গভীর ধানে সাধক ঈশ্ববেব মখেন দিকে তাকাউয়া 

থাকেন, কোন উপদেশ শুনিনার প্রষে।জন থাকে না। জীবনাকাশ 
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মেখে অ চ্ছন্ন হইল) চারিদিক হউতে ক্লেশ বিপদ আসিয়া মনকে 

বিদ্ধ করিতে লাণিল। প্রাণ কেমন করিতেছে আজ প্রেমযষের 

সহব।সে থাকিব, আজ দধাল বন্ধুর নি$টে থাকিব। প্রাণ 

উত্তেজিত হইতেছে, অস্গির হঈতেছে, মন কোথাও থাকিতে চায় 

না, আজ তাহাকে লইয়। দিন কাটাইব। এ অবস্থায় কি হয়? 

সাধক আত্তে আস্তে ঘরে গেলেন, ঈশ্বর তাহার নিকটে প্রকাশিত 

হইলেন। দয়াময়ের প্রেমপুর্ণ চক্ষু পুর্ণ জ্যে!তি প্রকাশ করিল, 

মনের সমুদয় অন্ধকার ঘুচাউল $ নদীন্লে হউক, বৃক্ষতলে হউক, 
নিজ্জ গৃহে হউক, ত্বঙ্গন বন্ধু বান্ধব লইয়া হউক, স ধক সেই প্রেম- 

চক্ষু উপরে দৃষ্টিস্থির করিয়া বসিয়া রহিলেন। যাহা অশ৷ 

করেন নাই, লব্ধ হইল, দ্ণন মধুময় হয়া গেল। অনেক কার্য 

আছে, মনে ছিল চলিয়] য|ইবেন, এ্রমনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, আর 

চলিতে পারিলেন না। যে জড় প্রায় হশ্ল গে আর চলিবে 

কিরূপে ? সাধক দৃষ্টিব'ণে একেব।রে পরাস্ত হইয়। গেলেন। শত 

বাণ সতত বাণ কেটি বাণে বিদ্ধ হইয়া শু সম্ভান নিবস্ত হইল। 

জ্যোত্ম্াওর উপর জোাহন্ব]. সঙ্গ চল্দের উপরে কোটী চন্দ উদ্দিত 

হল, সাধক আব কোথ! যাবেন এমন অবস্থা কি হইল ? 

সেই চক্ষু অবাকৃ সম্থানেব চক্ষু অবাকৃ( ভাষার সম্পর্ক যেখানে 

নাট, দৃষ্টি ভ'ষার কার্য করিল। সে ভাষ। মুগ্ধ সন্তান বুঝিলেন, 
আর কেহ বুঝিলেন ন।। 

সংসারেব লোকে ইহাকে পাগল বলে। কিস্থ সংসাবের 

ভিতরেও দেখিতে পাওয়। যায়, মাতার চক্ষু কথা কহিতে পারে। 

জগতের জননীর দিকে তাকাটযা সাধক শুনিতে লাগিলেন সেই 

চক্ষু কথ।কহিতে লাগিল। কিযে বল] হইল, যিনি বলেন ঘিনি 
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শনেন তীহারাই জানেন! সেই ঈশরের চক্ষু বলিল “কেম 

সম্তভান আর কি পলায়ন করিতে পারিবে? পাপ করিয়া তাহাতে 

কি রজ্জ| হইতেছে না?” কে বলিতেছেন? সেই মাতা বলিতে" 

ছেন “সন্তান তুশি আমায় আর ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না।” 

সাধক যতই শুনিতে লাগিলেন ততই অধান্ক হইতে লাগিলেন। 

বিশেষ উপদেশের আর প্রয়োজন রহিল না, নয়নই কথা কহিতে 
লাগিল। জননীর টি সাধকের হৃদয়ে পড়িয়া! শুধু জ্যোতি 

আদিল শাস্তি আমিল তাহ! নহে, প্র ণপর্ধ্যন্ত মুগ্ধ হইন্ন] গেল 

পুস্তক পাঠ বৃথা । শিও হয়! মাতদৃষ্টি পাঠ কর। উহাই জ্ঞানগর্ভ- 

শান্ব। মাতার চক্ষু দর্শন কর পাঠ কর, মনের মধ্যে যেজ্ঞানের 

হুধাসরোবর আছে, তাহ! উৎসারিত হইবে, এবং সেখানে 

আপনাকে ভাসাইয়। দিলে হুধা সঞ্চয় হইবে সেখানে সম্ভরণ 

করিলে এত থা আসিবে, জ্ঞানের উপদেশ পাইবে ষে বাহিরের 

শরণ বদ্ধ তঈয়! গেল, তথ।া সেখানে সমুদয় জ্ঞানের কাধ্য একত্র 

সম্প দিত হইবে। আর গ্রিক্ষাস। করিও ন।, আর শ্রবণ করিও 

ন!। মা বলিয়। তাকাইব| থাক, সমুদয় দষ্টত! চূর্ণ হউয়া যাইবে, 

সমুদয় অঙ্ঞানতা (তিরোহিত হবে । এ অবস্থার সায় মনের অবস্থা 

আর চঈতে পারেনা । যখন আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, 

জড়ের 2্টায় পড়িয। রহিলাম, উচাতেই তখন আনন্দ পাইলাম, 

জ্ঞান পাউলাম। আর জানিবার লাভ ক্ষবিবার কি অবশিঈ রহিল ? 

ঈশ্বরের চরণ পরিয়ু। তঠার চক্ষু পানে ছুমিনিট তাকাইয়া থাকিলে, 

সমুদয় হুঃখ চলিয়া! যাইবে সন্দেহ মিটিবে। 
জনের কথা শক্ত কঠোর, উহা অর্জনে যত্ব করিয়া কি 

হইবে ঈশ্বর সন্তানের দিকে তাকাইলেন, আর এ ওজর চুর্ণ 
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হইয়া গেল। সেই চক্ষ, দর্শন করিয়া চক্ষ, পাষণ্ড ভাব উপিষা 
গেল। জীবন ধেমন চলিতেছে তেমনি কাটাব, আর লোভ 

কমাইব না, আবু ইহা অপেক্ষা বৈরাগা অবুলন্বন করিব না, মন্দিরে 
আসিয়া যদি ঈশ্বরের চক্ষ, দর্ণন করিয়া থাক তবে এ প্রতিজ্ঞা 

বিসজ্জন দরিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে ।' মনে হইবে এমন 

জখ্ন্ত প্রতিচ্ষা কেন করিলাম ? আর যে সংসার বাসনা থাকিল 

না, আব যে সে পাষণ্ড ভাব খাকিল ন1। হে ঈখর! কি ক্ষমতা- 

জাল বিস্তার করিলে, কি মোহিনীমূর্তি প্রকাশ করিলে, কি অপূর্ব 
জ্যোত্ন। চারিদিকে বিকীর্ণ হঈল। এযে উপদ্দেশের উপর 

উপদেশ, কথার উপর কথ, বাণের উপব বাণ। হাদুষ্ট মন। 

তোমাব উপযুক্ত শাস্তি হইল, আজ তৃমি হৃষ্টতার উপঘুক্ত দণ্ড 

পাইলে। প্র,ণপখার মুখের দিকে তাকাইলাম, এমন হু এক বার 

তাকাইয়। পরে আর হ্দান থাকে না। একবার তাকাইয়াই ব্রচ্ষ- 

কর্তৃক পরাস্ত হইল, আর নষন দেখিতে চাষ ন;। আর একট 
ছেখিলেই, সমস্ত পাপ থাকিত না, তুষ্ট মন ম'ব সেটকু দেখিল 

ন!। আব দ্ব এক মিনিটে সমুদষ পাপ ভম্ম হইবে, এই আশা 

হৃদয়ে রাখিধা আপনাকে সাধনে নিয়োগ কব এইসপ সাধন 

স্বারা বহ্মরস্পানে তৃষ্ণা বাডিবে । ঈশ্বর আশীব্মাদ করুন ধেন 

আমরা নিয়ত ব্রহ্মরপপান করিতে সমর্থ ভ । 
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পরলোকজাত বৈরাগ্য। 
১০ই জ্যেষ্ঠ, ১৭৯৭ শক্ক। 

যথার্থ বৈরা গ্যবুক্ষ,পরলোকে জন্মে ১ইহলোকে নহে । পরলোক 

ভিন্ন অন্ত ভূমিতে উহার বীজ রোপণ করিলে ফল ফুল হয় না। 

পথিবীর উৎকুষ্ট স্থান পরীক্ষা করিয়! লইয়! খনন করিয়া! তাহাতে 

নিক্ষেপ কর, সে বীজে বৃক্ষ হইবে ন1। বীজ প্রস্ফুটিত ন| হইয়া 

বিনষ্ট হঙ্য়া ধাইবে। যথার্থ স্বর্গীয় বৈরাগ্য পরলোকভূমি ভিন্ন 

অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে ন|। প্ররুষ্ট বৈরাগ্য পারলেইকিক সামগ্রী, 

ঈজুলোকের নহে। উহার মূল ও ফল পারশৌকিক। এই 
পথিবীতে থাকিতে থাকিতে পরলোক সাধন কব। জ্ঞানী হইয়। 

পীর হইয়া হইহলোক এবৎ শ্বাশন ছড়ি! নৈরাগ্য মাপধন কর। 

ইহলোক এবং শুশানের অতীত ভমি পনলোক | তন্মধো বৈবাগা 

বীজ রোপণ কলিষা স্বগীয ফল লান কবিবে। সংসাবে থাকিস 

ইল্জিয় দমন চেষ্টা কর, মৃত্যু চিন্ত। কলিও না । মত্যুচিন্তাব দিকৃ 
দিয়া না গিখ! বিপুদমানে যহশীন হও । পৃথিবীর সুখ পরিমিতরূপ 

সম্ভোগ কর। বিষয় ব্যাপাব ষথাপবিমাণ অন্রসরণ কর। যেরূপ 

অনুসরণে রিপুদমন অসম্ভব তাহা? পবিত্যগ কর। সর্বদ! সেই 

পরলোক লাভের জন্য লালাধিত এব্ৎ য$বান থাক । এনক্ক সম্প্রদ্ধায় 

বলেন, ধন্মসুক্ষিসঙ্কারে এক একলী সীমা করিয়া লও । যাহাতে 

তাহা অতিক্রম করিতে না হয় একপ যন্বান হও। ইহলোকে 

অন্পস বৈবাগা সঞ্চয় কর। এপ কবিলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, 

হৃতরাং এগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে, এরূপে আসক্তি জন্মিবার 

সম্তাবন। নাই, সুতরাং এগুলি ভোগ করিবে, এইরূপ অস্কশাপ্রের 
১ 
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গ্ণন। করিয়া বিচার কর, সাধন কর। কতদৃব অগ্রসর হইলে, 
সর্বদা হুখের হবার! ধর্থের দ্বার! পরিমাণ কর! আর এক সম্প্রদায় 
বলেন, যথার্থ বৈরাগ্য পৃথিবীর মধোঁ থাকিয়া উপায় অবলগন 
করিয়া লাভ করাযায়। শ্বাশানে বসিয়া মনুষ্যের অস্থি সম্থুথে 

রাখিয়া ত্রম:গত মনষোোর পরিণাম চিন্তা কর (। দেখ এই মন্তষা- 

শরীর দক হইতেছে, উহার সমুদয় সৌন্দর্য সমুদয় অভিমান ভম্ম 

হইয়! গেল, উহার আর কিছু খাকিল না। ভাবিতে তাবিতে 
শরীরের অসারত! উপলব্ধি করিবে । শ্বশানে বসিয়া কেহ সংসারে 

ধন মান মর্যযাদা দেখিতে পায় না। সেখানে কোন লালসা মনে 

উদ্দয় হয় না। শ্লী পত্র পরিবার আর সেখানে থাকিতে পারে 

না। চারিদিকে কেবলই ধূধু করিতেছে, সকলই শুন্ত। মনে 
কেবলই ভয়ের উদয় হয়, প্রাণ কাদিয়া উঠে, বিষয় বাসনা চলিয়। 

যায়। শ্বাশানে বসিয়। শরীর যাহাতে বষ্ট পায়, সেই বিষয়ে 

বিশেষ চে! হয়। সাধনে কি না হয় ? উচাতে অসাধ্য সিদ্ধ হয়ব! 

শুশানের সকলই ভয়ানক, চারি'দকে কেবল হত দেহেরই 

ব্যাপার । পুথিবীর হুথ সেখানে চহুর্থের মধ্যে ভম্ম হইযা যাই- 

তেছে, চিহ্ৃ ও থ|ক্িতেছে না । এ সকল দেখিতে দেখিতে সৎসাপের 

প্রতি অনুরাগ হ্রাম হয়! যায়, সংসার মনেও থাকে না। সমুদয় 

বাসন। দ+ হয়া এইরূপে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। পাঁচ বৎসর 

দশ বংসর এইরূপ ভষে সামগ্রী সাজাইয়! সাধন করিতে করিতে 

সংসারহ্খ বিসর্ঞন হুইল। এ কোন্ প্রকারের বৈরাগ্য 

উপস্থিত$ শ্শানবৈরাগ্য। এত সাধন করিয়া এত কষ্ট 

বারয়াও উহ! উতকুষ্ট বৈরাগ্যে পরিণত হইল ন!। উৎকৃষ্ট 

শ্রেণীর বৈরাগ্যলাভের সাধন স্বগীর্ম এবং সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। যে 
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কোন সম প্রদান ,পৃথিবীর ধর্ম মাধন করে, অ:মবাও কি তাহাই 
করিব? 

- ইহলোক, পরলোক, মধো মুত্যু, ব্রাহ্ম একথ: শ্বীকার করেন 

ন|। ইহলোক তাহার নিকটে পরলোক. তিনি মৃত্যুকে বিশ্বাম 
করেন ন।। এই পুথিবীতে বলিষা মাধন ভজন কর. মনকে বশীভূত 

কর, শ্বশানের ভিতর থাকিয়। পৃথিবীকে জয় করিতে চেষ্টী কর; 

অগ্নিতে জলের শীতলতা. জলে অগ্দির উঞ্ণত। যেমন অসন্তব, হা 

তেমনি অসম্ভব । সংসারে থাকিষ। কেহ বৈরাগা শিখিবে, উহা! 

নিতান্ত অসম্ভব কথা। অমারের মধ্যে সার সংগ্রহ করিয়া পরি- 

শেষে সমুদয় সার বস্ত লয়! হবদস্তেব মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে । 

যাহার মধো সার নাই, তাহ] লইয়া সাধন করিপে তাহা হইতে 

অসার বস্তই উত্পন্ন হইবে, অসার সাধনে সার উৎপন্ন হইবে উহা! 

কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপের ভিতর দিয়া পুণ্য 

আসিবে এ কথ! বিশ্বাস করা যায় না। এস্প চেষ্টা দ্বারা এপ 

কষ্ট মাধন দ্বার! ভাল হওয়। অস্মর। যে ধর্ম্মভাব স্থায়ী হয় ন।, 

তাহাও অমার। খ্বশান চিন্তা করিতে করিতে যে বৈরাগ্য উপস্থিত 

হইল, সেই বৈরুাগ্য আবার সেইকপ সংসার দেখিতে দেখিতে 

চলিয়। যাইবে! অনার বৈরাগা চলিধা যাইবে না কেন যে 

বৈবাগ্য-আগুন সংসারকে গ্রাস করিল, দেই সংসারের আগুন 

আবার নৈরাগাকে গ্রাম করিবে । শ্বাশানবৈরাগী সংসারের 

বৈরাগ্য চান, হাতরাং তাগাব পবিণাম এইরূপ হইবে! যেস্কান 

সংসারের ল্লৌড়ার অতীত, ব্রার্দেরা সেই স্থানের বৈরাগা চ*ন, 

স্থৃতব্বাং তাহাদেন নৈবাগা স্থায়ী । এট জন্যই তাহারা শতুযু 

আছে ইহ] স্বাকার করেন ন!। মংত্তের স্থান জলে, জন ভিন্ন 
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সতগ্ের জীবিত থাকা অসম্ভব | বৈবাগ্যও জলম্থ মহনেরম্তি'ষ 

পবলোকে থাকিবে এজন্য সৃষ্ট হইয়াছে। পরশোকে উপস্থিত 

হইপণে বৈরাগী হইতে পাবিনে। উভতলাক পরলোকের মধো যে 

একটা চিত অছে লোকে বলে, তাহা বিলুপ্ত করিতে হইবে । 

মন্ণকে বিলে'প কবিঘ্ধ। ইভলোককে পবলোকে পনিণত কঝ। 

ইহলোকেহ পরলোকের আবন্ত ভষ, তবে যে হত্যুব পর পরলোক 

বল। উহ] কেবল চলিত ভাম্বাঘ ব্যনহার মাত্র। যিনি ত্রাহ্ম তিনি 

পরলে!কগত, তিনি মৎসার সম্বন্ধে নত হইয়াছেন, তাহার শত 

হইবে, ইহ] নভে । অণুক অমুক ব্যক্তির মত্যু হইয়াছে বলিতে 

পার! যায় । ত্রা্দযিনি তিনি মৎসারের ভিতরে বাম করিয়াও 

পথধিবীতে বাস করেন ন।. পরলোকে বাস নবেন। বিশ্বাসী ব্যক্তি 
উপাসনা! সময়ে ধ্যানযোগে পবলোকে আবরঢ় হন এবং তিনি 

পবলোকে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন খাদেন। এই অবস্থায় বৈরাগ্- 

স'ধন সুলভ । সংসাণী লোক্ক শ্ঁশানে বলিয়। বৈরাগ্যকে আহ্বান 

করে. উচ্ভাকে স্বদেশ হঈতে বিদেশস্থ করিতে চায় ॥। যে স্থানের 

বন্থ সেখানে উহ! যন্ত চ্চেক্সে বাড়ে, বিদেশস্থ হইম্ব। উহা! তেমন 

কেন বাড়িবে ? সাবধান, বৈবাগ্যবুক্ষকে পরলোকের ভূমিতে 

বাড়িতে দ।ও, দেখিবে ফল ফুল শাখ। পল্লবে কেমন উহার শোভ। 

ভইবে। সেখানে আপনাব সাপ আপনি টানিষ। লইবে, সার 

দেওযার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে ন।। মতন্তকে জলে আনিয়া 

ছাড়িয়া ও তহক্ষণাং সে মামেদে অন্তবণ করিবে । সেখানে 

স্বাভাবিক বায়ু এবং জল বৈলাগাবৃক্ষকে দ্রড়িষ্ঠ এবং নলিষ্ঠ করিতে 

লানিল, আম'দেব আব চিন্ত। বিল না । শ্মশানউনলাগা পিত। 

মাতা স্ত্রী এত্র, পরিবার, ধন সম্পত্তির ন্ষয় চিন্তা কডিব ন: সপিয়া 



[৯১] 
ক্রমাগত চেষ্টা করে, কিন্তু সংসারের চিগ্ত। বার বার সংসারে 

ফি রয়। আইসে। নৈরাগ্যের জন্মভাঁম যেখানে নয়, সেখানে উহা! 
এক্ডু প্রতিকূল ব্যবহার পাইলেই চলিয় ঘাষু। এখানে বৈরাগ্যকে 

বারম্থার ডাকিয়া আনিতে হয়, পরলোকে আর ডাকিয়া আনিতে 

হয় না। মুত্যু আমাদিগকে গ্রাম করিবে ইহা বলিয়া আর চিন্ত। 

করিতে হয় না। ধন, জন, মান, সন্রম, এ সকল অসার অস্থাফ়ণ 
এবপও ভাবিতে হয় না । পরলোকবামার নিকটে সকলই সার, 

অসার বলিয়! বিশেষণ নাই । যত সামসশ্রা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ করেন, 

সে সকলই সার-__চিরকাল স্থাবী। বৈরাগ্য অবলশ্গন করিয়া 

সমুদয় পরাজয় করিতে হবে, এ উপর্দেশ দিতে হয় না। এপথে 

সন্দয় অনুকুল এবং স্থায়ী। বৈরাগা বৃদ্ধি কারবার জগ্ঠ চিন্তা 

ক'রতে হয় ন।, সংসার হইতে মনকে টানিয়। আ'নয়া বুদ্ধিকে 

বারম্থার বৈরাগ্যে স্থাপন করিতে হয় না। বৈরাগ্য নিঃশ্বাসের 

হ্যায় সহজ হইয়। পড়ে । উপামন। ধ্যানে বৈরাগ্য-ভাব বৃদ্ধি 

হইষব] উঠে। চিন্তা, পাঠ, অনুষ্ঠান সকলই পরলোকে বাম করিবার 

ভাব অনুভব করিবার পক্ষে সহায় হয়। 

ইহুপেক পণলোক স্বতন্ত্র এই ভ্রান্তি বৈরাগ্য পথে প্রতিবন্ধক 

হইষ| রহিয়াছে । আমর। হহলোকের হুধে কেন মুক্হহব! 

আমাদগঠ্ক পরলোকের সুখ পাভ করিতে এবৎ ভাবন! দ্বার! 

দেই পরলোঞ্চ মনের ভিতরে আনিতে হইবে । ইহা হইলে 

বৈরাগ্য ক্ফত্তি পাইবে । ইহলোককে পদাঘাত করিয়া শ্বশানকে 
অতিক্রম কাবয়] আম্মা উদ্ডীন হইয়। পরণোক প্রাপ্ত হয় যাহা 

কিছু করা যায় সকলই বৈরাগ্য সহকারে! সেখানে বলের দ্বারা 

আর ধৈরাগ্য সাধন করিতে হয় ন।। পৃথিবীর লোকে বৈরাগ্য 
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সাধন ককিতে গিরা ইহলোকের সীম। মৃত্যুতে পর্যবমান করে। 

মুহা তাহদিগের সম্বন্ধে প্র/চীর, কিন্তু ব্রাহ্ম মাধক প্রাচীর 

দেখিতে পন না। ইহলোক পরলোক মধো মৃত্যু দ্বার, এ কথা 

তিনি বলেন না। তিনি বলেন, সাধক সঙ্গন্ধে ইহপোক নাই, 

পরলোক অ'ছে। তিনি ইহলোক্ব্সী হইফাঁট পরলোকবাসশ। 

তাহার সম্ছদ্ধে লোক এক, ছুই নয়। সেলোক-_অনস্থ লোক, 

ব্রঙ্গলোক। সকল অবস্থার মধ্যে ধাকিয়াই তিনি সে লোকে 

বাস করেন। বাহার সম্বন্ধে প্রাচীরের বাবধান নাই ॥ ব্রহ্মনাধক 

দিব্যচক্ষে দেখেন চারিদিক ধৃধূু করিতেছে। জমুদ্র, প্রার, 

প্রসারিত ভূমিখণ্ড অতিক্রম করিষা ক্রোশ ক্রোশান্তর চক্ষু চলিল, 

“ইস্ছলোক প₹লোক এক হইয়া অনন্থকালের দিকে ধাবিত, তাহার 

অন্ত পাইল না, চক্ষু কোথাও ব্যবধান দেখিতে পাইল ন।। ফলত 

এমন প্রাচীর দেখিতে প'ওয়। য;য না, যাহ! ব্রশ্মালোককে বিভক্ত 

করিয়াছে। আস্মার জন্ম হইযাছে, মৃত্যু নাই । তৃষ্টি যত অগ্রসর 
হঘ্ব, তত উজ্ভ্বল হইয। ইহলে!কে পরলোক দেখিতেছে । ব্র্ষমাধক 

ব্রক্মাকে দেখেন, পরলোককে দেখেন। শুদ্ধ বিশ্বাসের বন্ধ নহে, 

ব্রহ্ম আছেন যেমন প্রমাণ করিতে হয না, পরলোক আছে এ 

কণাও তেমনি প্রমাণ করিতে হয় না। খবর আছেন, পরলোক 

আছে মানিতে হইবে। সুতা নামে অববোধক কোন প্রাচীর 

নাই। এই জীবনই প্রগারিত হইতেছে, বিস্তৃত হইতেছে, উহা 

ইছলোক নগে, পরলোক নহে, একই লোক। ব্রাঙ্দের জীবনে 

উহার আবন্ত হয, কিন্তু অন্ত নাই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই ছি। 

উহুলোক পবলোকেব ব্যবধান চিন্ত] পরিতাগ কিয়া গাধনে 

প্রবৃত্ত হও। সংসারের অনিতভ্য বস্তু সকলকে ছাড়িবে ধটে, কিন্তু 
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চেষ্ট। করিয়। নষ। কালে যেমন শুক্ষ পত্র সকল পড়িঘ] যায়, 

পুরাতন বিষষবাসন। স*ল সেই ফপ পাড়ক়। যায়। যখন উপচুক্ত 

সময় আইনে. তখন পুরাতন পত্রের স্থলে নূতন পঞ্পবে বুক্ষণতা 

সুশো:ভত হয়, সংসারের বৃথ। অনড়ঞ্করের সম্বন্ধ চশিয়া গিয়। বিশুদ্ধ 

পবিত্র সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। সমুদয় বামন। খ'সয়] পড়িতে লাগিল, 

মান মধ্যাদ| ধন সম্প্ত যাহা কিছু পপ সঙ্গে সঙ্গে পড়িষ। গেল। 

চেষ্টা করিয়া দুব হইণ তাহ] নভে । যাইতেছে ন! সাধন করিয়! 

তাড়'ইব, শুশনবৈরাগী সংসারশ বৈরাগণীবা এইরূপে সাধন করে। 

কোন প্রকারে বামন। দ্র হয় না, মনে কবে পরলোকে গিয়া 

বামন! মণিবে। এরূপ করিলে বাসন। নিবৃত্ত হয না। যেখানে 

ব্রহ্ম ভিন্ন পদ্দার্থ নাই, শরীর নাই, আম্ম/ কেবল পরমা শ্্/তে 

প্রতিষ্ঠত, মেখ।নে শারীরিক বিষয় কেমনে যাইবে ? পৃথিবী মনকে 
অধীর করিবে কি প্রকাবে ? এখানে আব কোন সামণ্রীী নাই যে 

মনকে তাহা হইতে টানিয়৷ আনিয়া বৈবাগ্য অভাম করিতে হইবে। 

সবুদ্দয় পারব বস্তুর আক্ষণ চলিয়া গেল, আর তাহাদের সাধকের 

উপরে অধিক্চার নাই । ধন মান সম্পন্ত অধিকার নই ব্পিয়া 

প্রস্থান করিল। দেখানে কেবল ঈশ্বর এবং তাহার দাস। আস্তা 

যখন ব্রন্মেতে মোহিত হইথা যায়, সে অবস্থায় কোন বগ্ত আর 
আকধণ করিতে পাত্রে না। তথায় 0ব্লহ ব্রদ্দের আকধণ। এ 
সময়ে কেবন ব্রন্ধদ 'ন, ত্রহ্মম্পর্শ, ব্রচ্ম বণ, অন্ত বস্তর আকর্ষণ 

প্রিপে হইবে? সাধক তখন সৎমাবের পথে বেড়ান বটে, কিন্ত 

২সার তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন।। এই স্ময় প্রকতিস্থ 

বৈবাগ্ায কাহাকে বলে বুিতে পারি । প্রেম-আকাশে অমতসাগর 

ঈশ্বর উদ্দিত হন, শুষ্ক কঠোর অসার ভূমিতে শাহাঁর উদয় কি 
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প্রকারে হইবে ? সহজে প্রাণ রসদাগরে ডুবিয়। সেই বজ্তর প্রতি 
লোভ বাড়িতে লগিল। সংসার আকধণ বহীন হহল, পরলোকের 

আকষণ প্রবল হইল । দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই পারলোৌক্িক। 

এ অবস্থায় বৈরাণা অনন্তকাল স্থায়ী। অমৃতের সাগরম্বপ এই 

বৈরাগ্য আ'মাদিগের অভ্তবে প্রবিষ্ট হউক। বৈরাগা গৃহে বসিয়া 

থাকিব, প্রেমযেগে সমুদয় বিষয়ের সঙ্গে সদন্ধ রাখিব, ' পৃথিবীতে 

থাকিয়াও উহ! বিনষ্ট হউবে না; কিছুতেই আর অপহৃত হইবার 

সন্তাবন। থাকিবে না; অনগ্তকাল অনুত লাভ হইবে, আর কে'ন 

বন্তর কামন। বা বসনা থাকিবে ন।। বৈরাগ্য নিশ্বাসের গায় 

সহজ হহবে, নুতবাৎ সকল অবস্থায় পৃথিবীতে নিলপ্ত হইয়া 

সাধক অবস্থান করিবেন। বৈরাগা-সাধনে মৃত্যুকে আলিঙন 

করিয়। সমুদয় শারীরিক বামন! কামনা ভস্মীভূত হইয়া গিযাছে, 

সাধক পরলোকে বসিয়া আছেন, দিব্যচক্ষে দেখ। শ্াশানেব 

অতীত পরলোকক্রমিতে তাহার বাস। যখন দেখিবে পরপোকবমী 

বৈরাগা প।ইদ্বাছ, তখন জানিবে অনেক দু ম্বগ্রলর হইয়াছ। 

তখন বৈাগা ঘৃষ্টিতে দেখিবে, বৈরাগ্য ভাপব/গিবে, বৈরাগ্য 
আত্মার ভূষণ ও আনন্দ হহবে। 

সেবানন্দ ও ভোগাশনা | 

রবিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ শক। 

ঢইটা আনন্দের পাত্র লইয়৷ অ তয় গজগতন্বামী জগদ্বাসি- 

গণকে সব্বদ! গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন । ছুই আনন্দের 

রমইছ অথ্ত! একটী ভোগ নন্দ, আর একটী সেবানন্দ। ব্রহ্গ 
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সাধচা চে জিক্ঞাস করিতেছেন, হুই আনদ্দেন মধ্যে যেটী অভিরুচি 
গ্রহণ কব। ত্রা্ম ক্কোনটী গ্রহণ করিবেন, কোনটা ফিরাইয়া 

দিবেন, সেবার মানন্দ, না ভোগেব আননা-চিন্তায় নিমশ্ন। 

জমকে জিক্গান। করিলে জুদঘ এই উত্তর দিনে, ই পাত্রই গ্রহণ 

করিতে হইবে। হুউবেন একটীকে ছাড়িষ। আর একটী গ্রহণ 

কনিলে পাপ হয়। একটি আর একটি গ্রহণ করিযাছেন এমন 

ভক্তের কথ! অ'মরা শুনিষাছি, কিন্ত এস ভক্তেব লক্ষণ নহে, 

ইহাতে ভন্কিতে দোষ পড়ে৷ অলশুদ্ধিবশতঃ ভক্ত ছুইটার একটা 

গ্রহণ করিয়াছেন ইহা বলিতে ওটবে। আমাদিগের এ ছুই 

অবলম্বনীয়। আমাদিগের কখন একটাতে পনিঠপ্তি হইতে পারে 

না। সেবার আনন্দ এবং ভোগের আনন্দ ওইকেেই আমর! প্র্রেষ্ট 

গণা করি। সেবা সোপান, ভোগ অর্গ, একটী উপায় একটী 

লক্ষা। দ্যাও সেব। কর” ঈশ্বব যাহাদিগকে আদেশ কবিলেন, 

ত'ছাঁদেব সেবাতে অধকার জন্মিল। ঈশ্বব-সেব|, জগদ্ধাসী ভরতা 

ভন্নীগণের সেব|-সেব!। মেলাতেই উন্নতি, সেবা না করা 

পাপ। সেবা মন্বীকার অধন্ম। সামাগ্ত নীতিতেও মন্ষ্যের 

প্রতি কর্তন্য আছে। মাধকেব পক্ষে উ1 কেমন গুরুতর । ঈশ্বর 

পরিবার জগদ্বাধীব প্রতি দধান্তাষ প্রেম এব চিত্তক্দ্ধি সাধকের 

পক্ষে প্রধান কর্তব্য। ইউভার একটী? পরিতা'গ কবা অপরাধ। 

নীতিতন্্র চিরজীনন ধন্মসাধনে অনলম্বন কবিতে হবে, ক্নেেনা 

সেবক ন! হঈলে পবিভ্রাণ হয় না। সেবাধত্ু অবলম্বন করিলে 

সেবাব আনদ পুরফ্কাব পরূপ সিদ্ধ হইবে; সেবা করিতে করিতে 

আনন্দ ভোগ হইবে; সেবানন্দ ভোগানন্দ উদ্ভয়ের পরিচধ 

হইবে। এ সময়ে সেবা আর 'ভার বোধ থাকিবে না। প্রেম 
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বিতরণ সতা কখন, দন ও কর্তন পালন এ সকল সহজ চইনে। 

অনুতাপ দ্বারা মনোমালিগ্ঠ দুব হইবে। 

সেবাতে আনন্দ নাই, ্োগেতেই আনন্দ, উপাসন সহবাসে 

আনন্দ, মেবা নিম্নশ্রেশীর পাঠের স্তায় অসার, ভক্তঙ্গ্দয় সাধকহৃদয 

ভোগের আনন্দে নিমগ্র, এরূপ মত আছে বটে, কিস্তু ইহা প্রক্কত 

নীতি নে, প্রক্তত তত্র নতে। ইঈহলোকে সাধক ভোগ চান, সেবা 

চন। যাহার যে প্রকার তৃষ্ণ| তাচাকে সে প্রচার সামশ্রখ গ্রহণ 

করিতে হইবে' দুয়েতেই আনন্দ আছে. কিন্তু ছুযের পিপাস। 

ভিন্ন। সেবার তৃষা সহত্র বধ ভোগে নিমগ্ন থাকিপেও কিছুতেই 

পরডপ্ত হয় না। সেব! করিবার উচ্ছা নিঘত বলবনী থাকিবে। 

ঈশ্বরের আনন্দে আর কিছু ভাল লাগে না, উতকুষ্ট সোপানে 
আছি. আর নিম্মসোপানে প্রয়োজন কি, সর্দ্ঘদ। উৎকৃষ্ট উপাসনা 
হইতেছে, উস্চ শেণীভুক্ত গভীর ভোগ'নন্দে সর্দাদা নিমগ্ন আছি, 

ইহ| যতই কেন বলি না, নিশ্যয ম্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণর এখন ও 

শর্তি হয় নাই, হৃদয় সেবার আনন্দ এখনও মন্দেষণ করিতেছে ) 

এখনও তাহার প্রাণ বযাছুল রহিয়াছে | প্রকুতি বিকৃত না হইলে 

মতেব অনুরোধে একবিধ আনন্দ মনকে তুষ্ট করিতে পারে না। 

প্রকৃতিস্থ আত্মার উভয় অ'নন্দ লাভ দ্বার! সমুদয় ক্ষ,ধা পিপালার 

শাস্তি চাই। ঈশ্বরকে দর্শন করিব, হাভার প্রেমখুখ নিরীক্ষণ 

কবরয়া গভীর অন্দে হৃদয়কে প্রবিত কখিব, মন প্রকতিস্থ 

থাকিলে উহার সঙ্গে সঙ্গে হাহার সেবা! করিন এ প্রকার হচ্ছ। 
হইবে; ভাহার সংস্পর্শে আনন্দ, হাহার সেবায় অংনন্দ ভে!গ 

করিব এ ইচ্ভ্ব' কখন নিবৃত্ত হইবে না। 

স্বোর আনন্দ কি? প্রকৃতিস্থ আমু! কেনই বা তাহা চায়? 
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কেনই বা তজ্জন্ত ব্যাকুল হয়? সেবার আ'নন্দ দ্বাভাবিক এইজন্য 

আত্মা তাহার আক! করে. তজ্ঞন্ক লালাফ্ত চয়। সেবার 

আনন্দ ন! পাইলে আয্মার পুর্ণ উন্নতি হয় না। যেখানে জীবনের 

ক্রমিক বৃদ্ধি, সেখানে বুদ্ধি এক অংশে নহে, প্রত্যেক অংশে। 

আত্ম! সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। উন্নতি প্রকৃতির 

নিয়ম, প্রকৃতি আত্মা ও জীবনকে পুর্ণ উন্নতির দিকে টানিয়া লটয়া 

যাইতে চায়। হ্বদষে যে সকল সাধুভাব আছে উহারা গ্রস্ষুটিত 
হইবার জন্য উদ্রোগণী রহিয়াছে, চেষ্টা করিতেছে, সংগ্রাম করি- 

তেছে। বুদ্ধি হওয়া, স্ফ্তি হওয়া সাধুভাবের নিয়ম; ম্লান ও 

নিনষ্ট হইবার জন্য উহাস্যা্ হয়নাই । ক্ষমা, ম্বেচ, লয়? সায়, 

প্রত্যেক সাধু বিশুদ্ধ ভাব স্ত্তির চেষ্টা করিবে, উহাদের গতি 

অনরোধ করিলে অন্থরকে উত্পাড়ন করিবে ' ভ্দয়ের কপাট 

রুদ্ধ করিষা ধ্যানে প্রমত্ত হইপাম, ঈশরদর্শনের আনন্দে নিমগ্ন 

হইলাম, যোগানন্দে মন চরিতার্থ হইল, তগাপি চঃখী অন্বেষণ 

করিবে দয়! ঃখীর তঃখ মোচন করিতে না পারিলে কিছুতে 

চরিতার্থ হউবে না। ভ্রাতা ভগিনীগণকে অবলম্বন করিয়। সাধুভাব 

সকল পরিবর্দধিত ভঈতে লাগিল, হৃদধ চরিতার্থ হইতে লাগিল! 

হৃদয়ে হিৎস ক্রোধ গ্রাভৃতি যে সকল নীচ ভাব ছিল নিস্তেজ 

তহয়া মরিল। ঢুঃখীর দুঃখে ব্যাকুল হইয়া দুয়া তাহার উচ্চব্রত 

পালনে বাহির হইল, যত ব্রত প্রতিপালন করিতে লাগিল, তত 

ইচ্চ! বলবতী হইল । ম্বভাবের উত্তেজনায় ঘরে থাকিতে ন| 

পাবরিয়। অন্তের সেবা করিতে গেল । আত্মা উপাসনা করিল, স্তব 

করিল, ব্রহ্মসঙ্গঈগীত করিল। এ সকল আত্মাকে পরিপুষ্ট করিল, 

আত্মা সুখী হইল, সাধনের পুরস্কার লাভ হইল, কিন্তু তাহাতে 
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সাঁধুভাব ম্ান হইবে, তাভা নহে। প্রকৃতির নিম. একদিকে 

উন্নতি হইলে চারিদিকে উন্নতি হইবে : ন্যায় ব্যবহার, ইন্দিয়সং্যম 

এংসকলের সাধনে ইছ্া! থাকিবেই। আমি যোগ'নন্দে আছি, 
জগৎ সংসারের অন্যায় করিলাম বা যোগী এরূপ কখন মনে 

করিতে পাবেন না। যোগানন্দ যে পরিমাণে, অন্যায় সেই পরি- 

মাণে সহ করা অসম্ভব হইবে । অন্যায় চিন্তা নিবস্ত হইয়। গিয়| 

হ্ায়ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে। দয়া আপনার ব্রতপাগনে বাহির 

হইল, ন্যায় বলিল “আমি বুঝি নি্জনে বসিষা খে করিব, কখনই 

না। জগতের উদ্দাকের জন্য আমিও যাউব।” যেখানে অন্তায় 

হইতেছে দেখ হ্যায়ভাব সেখানে গমন করিল, আর সে্বে 

থাকিতে পারিল না। লগণকে সুনিচারের পথে আনিব ন্যায়ভাব 

এই প্রতিক্ায় বাহির ভঈল। এন প্রক্কানে এক একটা সাবুতাব 

প্রস্থুটিত হইতে লাগিল এনৎ জগতের উপনে বিস্তত হয় 

বাঁড়িতে লাগিল। বৃক্ষ মেমন টপনুক্ত ভ্রম পাইয়া সতেজ ও 

বর্দিত হয, সাপুভাব সর্চলও তেননি উপশূক্ু পাত্র লাভ কনিষা 

সতেজ ও বর্দিত হয় । সএুদঘ জীননের গতি যে প্রকাব উন্নতির 

দিকে, আম্্রারও সেই প্রক'র সন্াঙ্গীন উন্নতিস দিকে গতি। একই 

নিদম ভৌত্তিক ও মানসিক জগংকে শাসন করিতেছে, হুতরাং 
ক্বন্ডাবের উত্পীড়নে সাধৃতা বাহির না হইয। থাকিতে পারে না। 

ঈশ্বরের আক্া1 পালন হইতে মেবাব আরম্ত। সেবা পরম 
ব্রত। ভক্ত এই ব্রত গ্রহণ করিয়া! কুতার্থ হন। জগতের সেবা 

ঈশ্বরের সেবা! । হুতর:ং সেবার আনন্দ লাভ ঝরিয়! তিনি পরম 

আনশ্দিত হন। সাধুভাব প্রস্ফুটিত হইয়া যে আনন্দ লাভ হয মে 

আনন্দ বাহির হইতে আইসে না। ব্রহ্মনাম শুনাইয়! সাধক 
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আপনার হয় আনন্দরসে প্লাবিত করিলেন, অন্তকেন্ত আনন্দে 

ভাঙষাইলেন। অন্তের. অভাব মোচন করিলেন, প্রাণ নিজ গৃহে 

প্রষৈ করিয়া আস্মপ্রমাদ সম্ভোগ করিল, ঈশ্বরের চরণ ধারণ 

করি আনন্দ লাভ করিল। উপাসনার অনুপম আনন্দ লাভ 

করিয়া আত্ম! পিজ্ঞাসা করে জগতে এই পর্যন্তই কি শেষ? 

ঈশ্বপের আরাধনা! করিলাম, তাহার চরণ সেবা কি করিব ন!% 

এক দ্বন্টা গ্ই দ্বট! সাহার উপাসন! করিলাম, সমস্ত দিন কি 

করিব ? যা হাহার চরণ সেবা! না করি সমস্ত দিন যে বৃথা 

অতিবাহিত হইবে। সাধক এরূপ অলস ভাৰে থাকিতে পারেন 

না। সমস্ত সাধুভাব তাহাকে চখণ সেবার দ্বিকে টানিয়া লইয়া 
ঘইতেছে। তিনি সাক্ষাৎ সন্বন্ধে জানিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা 

জগতের সেবা করিবার জন্য, জগতে প্রেম বিলাইবার জন্য, অন্তার 

দর করিবার জন্য । স্থতরাং আমর ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া 

সেবাব্রত গ্রহণ করিব। সমস্ত দিন কাধ্য করিব, রিপু সকলকে 

দ্রমূন করিব, ঈপ্কবরের আদ্দেশ পালনে যত তাগম্বীকার করিতে হব 

করিব, কর্তবাসাধনে নিত তৎপর থাকিব। এইরূপ বিশ্বাসী 

ভৃত্য হইয়া যিনি ঈশ্বরের নিকটে আসিবেন, ভিনি আসিতে 

পারিবেন। সমস্ত দ্বিন পরে যখন তাহার নিকটে যাইব বলিতে 

পারিব আজ তোমার অনুগত ভূতা সেবা করিয়া আসিয়াছে । 

আজ পাঁচটী কাজ করিতে সমর্থ হয়াছে। হুঃখীর দুঃখ মোচন 
করিয়াছে, অত্যাচরিতকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, 

ক্ষধাও্কে আহার, শোকান্তকে সাম্ত্বন। দিয়াছে, পাপব্যাধিগ্রস্বকে 

তোমার নাম-নুধাপান করাইয়াছে॥। দীন অনুগত দাম তোমাকে 

নমস্কার করিতে আসিল।" ভূত্য নমস্কার করিয়া আনন্দসাগরে 
উও 
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স:সিল।.. ভোগানন্দ সেবানন্দ উভয় আনন্দের মহাসাগর উদ্তি 

'হ্টয়া উঠিল । এই ছুই আনন্দের একটি হঈতে আর এক্টি 
বিছিন্ব হইয়া থাকিতে পারে না॥ ভক্ত হইলে সমস্ত দিন তাহার 

সেবা করিয়া হৃদয়কে আনন্দে পুর্ণ করিতে হইবে। আজ ভূত্য 

হই নাই, অনুগত হইয়া তাহার কাধ্য করি নাই, রিপুপমন করি 

নাই, তাহার কথ। শুন নাই, এই অনুতাপে আত্মগ্রানি উপস্থিত 

হইয়। ভক্ত যোগানন্দের হুখ অনুতব করিতে পারিবেন না। ণ্ষ্বরে 

বসিয়া তোমার মুখ দর্শন করিয়। সুখী হইব” ভক্ত এ কথ! কখন 

বলিতে পারেন না। ভক্তযিনি তিনি ব্রহ্গের দর্শন স্পর্শন এবং 
ভাহার সেবাতে নিয়ত হৃধী হন। 

হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা সৎপথে থাঁকিয়া উভয় আনন্দ লাভের 

চেষ্টা কর। আমরা হাহার উপামন। করিয়! হৃখী হইয়াছি, কিন্তু 

(সবার মধ্যে কি আনন্দ-মহাসাগর আছে এখনও জানিতে পাই 

নাই । প্রেমময় বলিয়া] ডাকিয়া আনন্দিত হইয়াছি, প্র বলিয়। 

ডাকিয়া এখনও আনন্দিত হইতে পারি নাই । প্রেমমুখ দর্শনের 

সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, উহা স্মরণ করিয়া মনকে হৃখী করিয়াছি। 

কিন্ত যখন চরণ সেবা! করিয়া সখী হইব, তখন আর সখের শেষ 

থাকিবে না, নিয়ত শ্খসমুদ্রে সন্তরণ করিতে থাকিব । তখন 

আর আমাদিগের আত্মাতে আনন্দ ধরিবে না। তই আনন্দের 

প্রযাসী হয়| নিয়ত যত্ু কর, চেষ্! কর। রিপু সকল দমন করিয় 

পরসেবার় নিযুক্ত হও, ঈশ্বরের কাধ্য কর। প্রভু বলিয়া যত 
তাহার আজ্ঞা পালন করিবে, প্রসন্ন হইয়া তিনি তোমাকে তত 

সুখী করিবেন। বিনীত হয়া যত সেবায় নিঘুক্ত থাকিবে, তত 

প্রভুর প্রতি ভক্তি বাড়িবে, অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া 
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কঙার্থ হইবে । ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন এই প্রকারে দেন চিরদিন 

আমরা উভয় আনন্দ ভোগ করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি। 
অস্এঠত 

আদেশ পালনে আননা । 

রবিবার, ২ৎশে জ্যেষ্ঠ, ১৭৯৭ শক। 

অ'্নন্দ মহাযোগ কোন সাধকের স্পনীয় নতে ? বহ্ষপুজ। 

ত্রচ্মসেবা করিলে যে আনন্দ লব্ধ হয়, তাভার সমষ্টি কোন্ যোগী 

ন। প্রার্থনা করিবেন & আমবা হুখের জন্ত প্রাণধারণ করিতে ছি, 

অনস্তকাল ব্রপ্ধানন্দ উপভোগ করিব এন্সন্য স্থজিত হইয়াছি। 

আমর! ছুঃখ পাই বিপদ্দে নিপতিত হই সংশোধনের জন্য, লক্ষ্য 

সেখানে, গমাস্থান সেখানে, যেখানে নির্থলানন্দ উপভোগ করিব, 

ঈশ্বর পুজা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে সক্ষম হটব। এক ঘণ্টা 

ঈশ্বরসহবাষের কি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলা যায় না; এরূপ 

ভাবে সমস্ত দ্রিন মগ্ন থাকিতে পারা যায় । পুজার আনন্দ বিশুদ্ধ, 

হৃমিই, তাহাতে ব্রাঙ্গেব সমস্ত ভাব মগ্ন হয়। কেবলই ব্রহ্মজ্ঞান, 

ব্হ্ষধান, ব্রহ্মানন্দরসপান। নামরসে মত্ততা, উপাসনার অঙ্গ 

সাধন, এ সকলই 'আনন্দবদ্ধ£। যে পরিসাণে ব্রঙ্গের পুজ! করি, 

পেই পবিমাণে লয় ভূত্য হই সেবা করিতে চাহ ॥ “হে নাথ, 

বল. আমার এই জীবন তে;:মায় দিয়া যেন কুতার্থ হইতে পারি" 

উপান্ত উপাসকের মধ্যে এ প্রকার সেবার ভাব স্বাভাবিক। 

লিবেচন। করিলে প্রতিপন্ন হইবে উপান্ত কখন উপাসককে ভূতা- 

ভাব হইতে দূরে রাখিতে পারেন না। আমরা উপাসনার ত্রোতে 

ভাসিয়া যাই; প্রেম উদ্বেপিত হইয়। উঠে 7 অন্তরের গ্র্ীর স্থানে 
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প্রেম ভক্তি উদিত হইয়! সমস্ত হাদয়কে প্লাবিত করে। আমরা 

সংসাবক্ষে নিকটে আসিতে ' দিই ন|; পাছে দে ছ্বাব অবকুদ্ধ 

হয়, বিষয়চিস্তায় ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব আয্মাতে প্রতিভাত না 
হয়। |] 

সাধক বিষয়চিন্ত। হইতে নি ত্ত হয়| ঈশ্বরের কারা কৰব্িতে- 

ছেন, শক্তি প্রেম উচ্ছ দিত হইতেছে, প্রাণ আকুল হটযা অনুরোধ 

করিতেছে “হে চাশ্বর, তুমি কি চাও. গরিবের হত হইতে তুলিয়। 

লও। প্রভুর সেবা করিতে ন' পারিলে জীবন বৃথা । অগ্তরে 

প্রভুভক্তি আরও ঘথেষ্ট চাই, সেবকের মন ইহাতে জ্তুষ্ট হইবে 

ন|।” আচ্ঞা পালন করিতে গিয়া, তিনি হাতে তুলি! যে কাজ 

দেন সেবক তাহাই গ্রহণ করে, তিনি হাতে তুলিযা না দিলে 

সেবকের মনে আনন্দ হয়না । নামের গুণে তাহার মন মাতান 

গেল, কিন্তু ভূতাভাবে দাসভাবে কর্ম করিতে না পাইলে, কে 

তাঙ্গাকে পরিতৃপ্ত করিবে ? এ আনন্দে ভৃণ্য কুতক্রতার্থ হয় না। 

উপাসককে আনন্দ দিযা কৃতার্থ করিলেন, আজ্ঞা দিলেন এট কর্ম 

কর, তখনি তাহার পূর্ণ আনন্দ হইল । এই আজ্ঞা পাইবাব জন্ত 

ছুই চারি ঘট! প্রডুর দ্বারে দাঁড়ায় 'থাকিল, যাই আন্া পাইল 
আর আনন্দ ধরে না। অন্ত তীাঙ্ভার আক্ষা উপাঞ্জন হল, এইট 

পদার্থ শরীর তাহার কার্য করিবে. এই বলিয়! ভূতা আনন্দে 

নৃতা করিতে লাগিল। ক্াধ্য করা দ্বে থাকক. আদেশ শ্রবণ 

মাত্র ভৃত্য প্রকুল্প হইতে লাগিল। গরিস, কাঙ্গাল, ব্যাধি ও 

রোগগ্রত্ এই শরীন্র, নিতাম অক্রম আমি কিনরিব? প্রভু ষে 
আভা করিলেন, আম'ক্কে প্রেমদৃষ্টিতে দেখিলেন, এই আমার পক্ষে 

পরম সৌভাগ্য ' আদেশ পালন করিতে পারিলে না জানি কত 
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আনন্দ হইবে । ক্ষমতা নাট, ঈশ্বর বলিয়াছেন সে কাধ্য সাধন 

ক্রিতেই হইবে । কাধ্যের উপক্রণ সমুদয় একত্র করিল, আাণ- 

সথার আন্দ। প?লন করিতে উদ্ভোগ করিল, অল পরিমাণে পালন 

ক$গতে সমর্থ হহল, আনন্দ ধরে না । ভূতোর এই অপলার্থ শরার 

ঘার। তাহার আজ্ঞা পালন হইল, উহার অপেক্ষা আর আনন্দের 

কারণ কি আছে€ সামাণ্ কাজ করিয়া হস্ত আরো সক্ষম হইল, 

আন আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ কারিল। তাহার আদেশ মৃসস্পন্ন করান 

আনন্দ ভৃত্যেত্র সঞ্জয় মনকে হ্ুপ্রসম্ন করিয়া রাখিল। ভূত্য 

আবার ঠাহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল । 

শুনিতে পাইল না, অ'দেশ পাপন করিতে পারপ না, তবু আশ! 

উৎসাহে কর্ণপাত করিয়! একতুষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়! রহিল, 

বার আন্দেশ আসিল, সেই আন্দা প্রতিপালনে বাহির হইল। 

বেখানে ধান, সেল্খানেই হাহার কাধ্য করে, অক বহসর, দুই 

বংসর পরম আনন্দে অন্যেব প্রতি দ্বধ! ব্স্তার করিয়া! অতিবাহিত্ত 

হঠল, কত আনন্দ কত আহমাদ! আজ এক আচ্ছঞাপালন করি- 

লাম, আবার লন্ধ্যার সময় এই কথ। শুনিলাম, তিনি বিশেষ ভার 

অর্পণ করিপণেন। নিকটে আসিতে বলিলেন, প্রথমে বিশেৰ স্থান 
নির্দেশ করিয়া দলেন, বিশেষ পেকের পর্দসেব। করিতে 

বাললেন, আর শরীব অন্পশ্য, মন অশ্রান্থ রাহল লা, আর মরিবার 

'ভষ রহিল ন।; কেন ন৷ প্রত মানন্দে মারতো দৰেন। দাস মরণ 

ফিনের প্রতি আন-দণৃঞ্িতে ত:কাইয়। রহিল। তিনি শেষাদনে 

বলিলেন, “দান তে'মাপ কয্যে সন্তুষ্ট হহয়াছ্ছি, তুমি অনন্তকাল 

পুরঞ্চার মান্তেগ কর।” অনুগত ভৃত্য নিশ্চিত জানেন, এখনে 

ঘেব্খার যংপন্োন।স্ত আন লাভ হইবে, স্বৃত্যু যন্ত্রণারও ভঙ্গ 
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খ্যুকিলে না, সে ঘমমে ঈশ্বর প্রসন্ন তইব' আশীর্দাদ করিবেন, 
ভৃত্য পরম আহ্নাদে পরলোক যাইতে সক্ষম হইবে। 

ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া যদি একটি কাজ করা যায়, সেচী অল্প 
ইউক তাহাই বথেষ্ট। সাধুব্যন্তি অনেক কাজ.করেন, কিন্ত 
উহা! ঈশ্বরের কাজ নহে । তিনি পরোপকার করিয়া সে দুখ 
সস্ভোগ করিতে পাবেন ন1। পুথিবীর ধর্প্ু ষেখানকার, পুরস্কাব 
সেখানেই থাকিয়া বায়। ঈশ্বরের ভৃত্য সমুদয় সর বদি তাহার 

' একটা অদেশ সাধন করিতে পারে, তাহ হইলেউ কৃতার্থ হয়। 
ধন্য সেই সাধক ধিনি প্রতিদিন খটাহার আদেশ শুনিতে চান. 

,শুনিতে পাইয। তাহ! পালন করেন। শীঙ্গার আক্তা পাগন 
করিতে গিয়া আমার সমুদয় তাহাকে দিতে তইবে। অ'মার 

ধলিবার যা্ছা কিছু অ'ছে তাহ তিন ম্বহস্তে ভুলিয়া লঈলেন এই 
জন্য আমি বৈরাগী । সথুদয় বিষয় সম্পত্তির উপরে আর আপনাণ 

_বলিবার কিছুই রহিল না। প্রথমে কেবল চাঠিবে, কিছু দিব না 
এরূপ হত্ব না। তিনি যখন যাহা চান, তখন তাহাই দিতে তইনে। 

খসারের বিষয়সুখ সকলই ব্রাহার চরণতলে সমর্পণ কনিয়। 
রাখিব। যখন বলিষেন উহার একটা তুলিয়া দাও, তখন তাহা 

ভুলিয়াদ্দিব। ঘষে বৈরাগী আপনি কষে প্রেষ্ঠে সব দিতেছেন 
ভ্রাঠার পুরস্কার লাত হইল না। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে দিতেছেন 
বটে, কিন্ত তাহার অন্তরে প্রসঙ্গত নাই । তিনি এক একলী 

বস্ত চাহিতেছেন, এক একটী করিয়া দিতেছি এরূপ বৈরাগ্য ন! 
হইলে সুখ হয় না। এত দিলাম সংগানের বৈরাগী কেবল একট 

ভাবে। ঈপ্বরমন্্রে দীক্ষিত বৈরাগী দেখে ঈশর অ'মার নিকটে 

একটী টাকা চাহিয়াছেন, আমি তাহা ভাছাকে তুলিয়, দিয়াছি, 



[ ১১৫ ] 

অন্ন চাহিলেন অন্ন দিয়াছি, এট মুখ হইতে বঞ্চিত হও বলিয়াছেন 

বঝিত হইয়াছি। আজ ভোগবিলাস-বঙ্জিত আমোদ করিতে 

বালয়াছেন সেইবপ করিয়াছি । বলিলেন ও পথে অগ্রসর হইও 

1, অএমর হইলাম না; তৃষ্ণায় জল পান করিতে গেলাম, বলিলেন 

তৃষ্ণায় জল মুখে দিও ন|. অমনি দূরে বিষবং পরিত্যাগ করিলাম । 
বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া নিজ্দনে গিয়া কঠোর ব্রত সাধন করিতে 

বলিলেন, তাহাতে প্রবৃত্ত ভইলাম। যথার্থ বৈরাগ্যের বিধি এট, 

যথার্থ বৈবাগী-_ভূৃত্য এবং দ্াস। এরূপ বৈরাগার কার্ষো তৃপ্তি ও 

প্রসন্নতা লাভ হয়। বৈরাগী ছইব বলিয়া সমুদয় হুখে জলাগুলি 

দিলাম. যাহ কিছু ছিল সকলই ত্যাগ করিলাম, ইহা বিকৃত 

বৈরাগ্য । ইহার সমুদয় তাগ ভস্মে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর 

অমুক সাম শ্রী চ'ঠিলেন, আমি তাহাকে অর্পণ করিলাম, এর'প 
জানিয়া যে ত্যাগ করিতে পারিল না. তাহার সমুদয় ত্যাগের 

সামগ্রী নী জলে নিক্ষেপ করা হ্টল। যখন ঈশরের নিকট 

উপস্থিত হইয়া তাহার অর্পিত সামন্্রী তাহার চরণতলে অন্বেষণ 

করিতে লাগিল, তাহা দেখিতে পাইল ন!। জিচ্ছাগা করিল, 

অমুক সামত্রী তোম।য় অর্পণ করিঘাছিলাম তাহা কৈ? সে দ্রব্য 

তুমি তোমারই হস্তে দিয়াছিলে, তিন তো তাশ্া নিজ হস্তে গ্রহণ 

করেন নাই, তিনি তাহা ম্পর্ণও কবেন নাই । ভ্রাতঃ, বিবেচনা 

কবিয়া দেখ হুমি উদাসীন হইয়া প্রত্যক সামমী স্টাহাকে প্রদান 

করিলে, তাহ! তিনি গ্রহণ করিলেন ন।, আর তিনি যাহ] তোমার 

নিকট চাঠিলেন, তুমি দিলে তিনি গ্রহণ কবিলেন। তাহার 

আদেশ পালন করিনে বলিয়া সকল ছাড়িনা ধন্ম পালন করিলে, 

ছুদযে তোমার সাধুত্ব ফুল কুটল, তিনি তোমার হৃদয় উদ্ভান 
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ইইতে স্বয়ং সেই কুল তুলিষা লইপেন, তোমার প্রতে-ক কষ্ট হখ 
উৎপাদন করিল, নিরুপন প্রকুল্লপত! লাভ করিলে । 

ঈশখবের ভূতোর হু অধিকার লাভ ভয়। তাহার বলে সাধন, 

হাচার প্রসাক্ধে তুলিয়। দেওয়।। উপাসক নষন নিমীলিত করিব] 

ধ্যানে নিমনন হইলেন, যত ভাবেন উন্চ গভীর ভাবে নিমম্ন 

হন. স্মবণ ম'ত্র উন্চ আনন্দ লাভ করেন। নাম শুনিয়া অ.নন্দ- 

সাগরে ভাসেন, কিন্তু হাতেও অর্দেক হুৃথ লাভ হইল, সমস্ত 

্ুধ ভূতা ন। হই₹লে পাওষাযাধ না। প্রাণমখার ভচ্ডা পালন ন। 

করিলে হয় [বযাদদে আচ্ছন্ন হয়। হাপয় বিপদের খন মেখে 

অ.চ্ছনন, মনে অন্ধকার ঘুচিশ না। দমার সাগর দুঃখ দৃও 

কারবেন ব লয়াছেন, ত্বাহঠার অ'দেশ পালন করিপাম, তাহার 

নিকট গিষ়] দ্বেধি তাহার মুখে সেহ কথাটা লিখিত আছে; সেই 

আনন্দচন্দের উপরে এক খানি মেম্ব আবৃত রহিয়াছে । যখন 

ভাহার মুখে শুনিল/ম. “সন্তান কেন নিজেও ৪২খ বৃদ্ধি করিতেছু, 

কেন আমর আদেশ অবছেল। করিতেছ,” তখন এুঝিপাম যত দন 

ছাহার নাধ্য দ:স না হইব তত্দন এ ছুঃথ সহা করিতে হইৰে। 

আর 6£প মহা করিব না। আজ এট আসক্তি তুলিয়া ফেলিতেই 

হইবে ছাড়িতৈ হবে বলিয়! অনুগত ভূতা পঞ্চাশ বং্সরের 

আ[সাক্ত ছাড়িতে যন্ত্র করিল, তথাপি ছাড়িতে প।রিল না। এখন এ 

আস্ক্তি ছাড়িবার জন্ শাক অ।সিষে কোখ! হইতে * তিন গয 

দিবেন। 'যিনি ভত্্য করিলেন, তিনি অবশ্য সাধন করাইয়া 

লই্বেন। এ সন্বন্ধে ক্ষমতা বল তিনিই দিপেন। সম্মুখে বিষ্তীপ 

ক্ষেত্রে চগিতে হ্টবে। যে দশ ক্রোশকে এক ক্রোশ ভাবিবে সে 

অলাঘাদে চালতে পারিবে, পথ হুগম খতীত হবে, কেন ন। পথ 
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সংকীর্ণ করি! লওয়া হুইয়াছে। যে মনে করিল চল্লিশ বহসর 

ব$চিব, উঃ! এতদ্দিন অমুক পপ করিব না, মনে ভাবিয়! হতাশ 

তষ্টয়৷ পড়িল। এত ব্রিপূ কিবপে ছেদন করিব ভাবিতে ভাবিতে 

মন ঘবসন্ন হইল, আশাপ্রদীপ নির্বাণ হঈল। বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে 

সঙ্গীর্ণ কর। আমাব বল নাই, সম্বল নাই নিবেদন করিয়া! বঙ্গ, 

আমি এক সপ্তাহ কেবল ভূত্য থাকিব; এক সপ্তাচের সেবা ভার 

গ্রহণ করিয়া তুষ্ট কবিবার যত্ু করিধ, ঠিক থাকিতে চেষ্ট। করিব, 

ঈশর এ যুর্ষি শ্রবণ করিবেন। এ প্রকার প্রণালী অবলম্গন 

করিলে নিশ্চয় কতার্থ হইবে। যে ব্যক্তি মনে কবে আমি 

একেবাবে সমস্ত জশীবন নিক্ষলঙ্ক থাকিব, সে ভয়ানক অতস্কারী। 

তাহার পদে পদে পতনের সম্ভাবনা । বলণ্ছে ঈশ্বর, আমি 

সপ রত গ্রহণ করিতেও সাহসী নই, ছুই দিন তোমার নিকটে 
প্লাস হইয়। পড়িয়া থাকিব ।” ঈীগর অর্গ হইতে তোমার উপরে 

কত আবীর্র্ষাদ্দ বর্ণ করিনেন ' তোমার কিছুতেই রাগ পরাজয় হয় 

ন' বল,“এই ব্রত গ্রহণ করিলাম হর দ্িনরাগ কবিব না।” দুদিন 

রাগ করিলে না। চল্লিশ বৎসর জীনিত রঠিলে, সে চল্লিশ বংসব 

মধো দূ দিনও নির্মীল রহিয়াছ, ছু দিন পাপ কর নাই ম্মবণ করিয়া 

প্রসনতা লাভ কবিবে। ফলতঃ দেখিবে, দু দিন বলিয়। আরম্ত 

করিলে, দুই দিবস হইতে এক সষ্টাহ, এক মাম, এক বসব রিপূর 

আন্মণ হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। যেই দিন বিশুদ্ধ 

থাকিতে পারে, সে সব্দদ জীবন নি শ্রদ্ধ থাকিতে পারে, অতএব 

বলি, ব্রত গ্রহণে সমুদদ জীবন প্রমুক্ত থাকিব, ইহ! বলিয়া লোভ 

করিও না। অন্র মমম নির্দিই করিয়া লও. যদি একদিন প্রড়কে 

সন্থু্ট করিতে পারি, সেটা চিরজীবনের জন্য আদর্শ রহিল। মেই 



10১৮৮] 

দিকে দৃষ্টি করিয়া উৎসের অগ্নি প্রজ্বলি'ভ থাকিবে | একদিনও 

যে পবিরতানে ঠাহার সে কারয়।ছি, ইহ। স্মরণ করিয়। সকপ 

£খ চি ঢাবল। চলিন। যইনে। যদ্দি ভূতা একবার ব্রত শ্রহণ 

করিয়া পালন করিতে মমর্ধ হয়, তবে তাহার চিরজাবনের আশ! 

হইল। 

অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা । 

রবিবার, ১ল। অগ্রহায়ণ, ১৭৯৭ শক। 

ভাবিতেছিলাম ঈশর যনুষাকে শ্বাধীনত! দিলেন কেন + 

ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই উত্তর উপস্থিত হয়, অধীন 

করিবার জগ্ত স্ব:ধীন করিয়াছেন। এ কথ। শুনিলে সঙ্গত বোধ 

হয়না। পশ্চিমদ্দিকে লইয়। যাইবার জগ্ঠ কে পৃর্র্বদিকে লইয়া 

গিয়া থকে ? অন্ধকার ও আলোকের প্রভেদ কোন্ব্যক্ি অস্বীকার 

করিবে ? শাদ। ও কালতে যত প্রভেদ, শ্বাধীনত। ও অধীনতাব তত 

প্রভেদ। স্বাধীন হইয়। অধীন হওয়া যায়, এ যে বিপরীত কথা। 

ত্বাধীনতা অধীনভার অর্থনযে বিপরীত। এক পথ দিয়া তাহার 

বিপরীত পথে কিন্ধপে লয়] যাইবে ? এরূপ করিবার গ্ঢ় অভ্ভিপ্রা় 

কি? ধ!ভার জ্ঞান শক্তি অমীম. তি'ন এ প্রকার কাধ্য ক্রিগেন 

কেন ? অসীমশক্তিময় ঈশব মনুষাকে একেবাবে জন্ম হইতে গধান 

' করিয়া স্থজন করিলেন না কেন? পিতার ঈচ্ছ র অধীন তয়] 

সস্তান হাহার মতে চলিবে, তিনি মনুষ্য প্রক্তিতত এমন ভাৰ 

দিলেন না কেন? অসীম জ্ঞান শক্তি ধাহার হাহার কি উহা 

জ্বগাধ্য? তিনি আমাদিগের মামাকে এমন করিয়া কি গঠন 
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করিতে পারিতেন না যে, আমর] জন্ম হইতে শাতার চরণতলে ভৃত্য 

হইয়া অনুগত হুইয়। পাঁড়য] থাকতাম % কি কথায়, কি ভাবনায়, 

কি কাজে,কি চিন্তায় কখন হাহার বিরোধী হইতাম না? তাভার 

সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব ছিল না, অসম্থব নাই, অসম্ভব হইতে পারে 
না। তীহার জ্ঞান শক্তি অপূর্ণ নহে। তবে তিনি|কি অভিপ্রায় 

এ প্রকারে স্বজন করিলেন না! যদ্দি কোন অভিপ্রায় না থাকিবে 

তবে বিপরীত পথে যাইবার সামর্থ্য দিলেন কেন? তিনি আমা- 

দিগের মধ্যে এমন একট। ভাব দিলেন যে ক্রমে ন্রুমে আমরা 

অধীনতার দিকে যাইতে পারি। একেবারে স্বাধীন করিয়৷ স্থজন 

করিবার অভিপ্রায় কি? তিনি চন্ত্র হুর্ধযকে জড় করিয়৷ এমন 

কঠিন নিয়মে বাঙ্গিয়া দিলেন যে তাহার। সেই অনধি এ পধ্যস্ত 

কিছুমাত্র নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভাব ভৌতিক 
পদার্থক্ষেই অধীন করিয়। স্বজন করিলেন। এইরূপ অধীন করিষ! 

স্থষ্টি করাতেই জগতের মঙ্গল, মন্তষ্য জাতির উন্নতি । জগতের 

সমুদয় পদার্থের স্বাধীন ইচ্ছা! থ।কিলে, সে জগৎ থ'কিত ন!। 

জনমমাজের উন্নতিই ব। কোথায় থাকিত ? ব্রহ্মাণ্ড নিয়মে আবদ্ধ, 

ইতাতে উহার অংপনার কল্যাণ, মনুষ্য জাতির কল্যাণ । জীব জন্ত 

সকলেই ভাবের অধীন, ধন্বা অধন্ম এ ছুয়ের মধ্যে তাহারা 

আসিতে পরে না। মনুষ্য স্গাধীন এইজন্য তাহার ধর্ম আছে। 

ঈশ্বর জাধীন করিলেন কেন? মনকে জিজ্ঞাসা করি, মণ 

সহজে উত্তর দেয় অধীন করিবার জন্য । পিতার ইচ্ছ১ পিতার 
আজ্ঞা পুত্র ইচ্ছ। করিলে পালন করিতে পারে, লঙজ্ঘনও করিতে 

প|রে। পিত। পুত্রকে স্বাধীনতা দ্রিলেন এইজন্য যে উহ] অধীন- 

তার পক্ষে উপায়। আপাততঃ ইহা অসঙ্গত বোধ হয়, কিন্ত 
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বিশ্ব করিত্দে হইবে। মনুষ্য স্বাধীনভাবে ইতস্তততঃ ভ্রমণ 

কন্পিতে করিতে কখন জ্ঞানের পথে কখন অকন্নের পথে. কখন 

ধর্ছের পথে কখন অধন্মের পথে গমন করে। এরূপ গমন কেবল 

স্বাধীনতা হইতে অধীনতায় আনিয়া দিবার ভন্য। স্বাধীনতা 

প্রন্চুটিত হইয়া! অধীনত, জন্মে । পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের উচ্ছার 
অধীন হওয়াই মঙ্গল । অবস্থা নির্লিশেষে ভাঙার অনুগত দাস 

ঈ্লাসী হয়া কর্ম করিলে ধর্মের আদেশ পালন করা হয়। সকলে 

তাহার পদ্দানত হষ্টবে, তীচার ইচ্ছার জাচ্গগতা স্বীকার করিবে, 

অধীন দাসদাসী হইবে, এইরূপ অধীন হওয়াই স্পষ্ট প্রকাশ 

পাইতেছে। অধীন হইয়। অধখন হইব না, কিন্তু স্বাধীন হইয়া 

অধীন হব। ঈশ্বরের ই ছা নধ যে শ্ধ্য চক ধারক হয়, £ই 
ভন্য তিনি তাহাদিগকে নিয়মে বান্ধিয়াছিলেন। মন্ষা ধাশ্মিক 

হইবে, স্বাধীন হউয। ব্যাধীনভাবে স্বাধীন-তা বিক্রুয় করিবে, অধীন 

হইখ্। অধীন-ভাবে কেহ বিক্ুয় করিতে পারে না। অধীনভাবে 

কিছু দেওয়া যায় না, কিছু বিনিময় করা যায় না। পূর্ণ পাধীনতা 

বিক্রয় করিষ়। ফেলিতে তিলার্ধ অধীনতা থাকিবে না। অর্ধীনতা 

থাকিলে বিপর্জয় হইবে। বিপাকে পড়িয়া স্বাধীনতা বিক্রয় 

করিষাছি এ কথা বলিতে ন। পারা যায়, এজন্য ঈশ্বর বিপাকে 

ফেলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা গ্রহণ করেন না। ম্বাধানতা 

আনন্দের সহিত বিক্রয় করিব ॥ উচার বিনিময়ে পরিত্রাণ এবং 

অতুল আনন্দ লাভ করিব। স্বাধীনভাবে যথার্থ মূল্যে অধীনতা৷ 

গ্রহণ কবিিষাছি সকলে সাক্ষা দিবে । ফলত; স্বাধীনভাবে অধীন্তা 

প্রচ্থগ করিতে হইবে। সাধক সর্ধন্ব অর্পণ করিবেন। এক 

নিমেষে সাধরু বিশ্বাস করিলেন, আমি সমুদয় ত্যাগ করিয়াছি। 
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খার্দি আখি গ্ুজি ভুমি এ ভু চলি! গেশ, সমুন্য় ঈ সোজা 
হুইল। এক গুর্যে অধিকার ছিল, বাই গ্ব্থ পিত্ত 
করিল, পৃথিদীর খ্বীইন মতে আর ভাহাতে অধিকার খাকে না। 
খর্থযাজ্যও স্বত্ব ত্যাগ করিলে আর তাহাতে অধিকার খবাকে লা 

সেই লিষেছে সমু জীবন পরিবর্তন হইল। হশ ফহত্র বৎসর 

পশ্চাঙ্দিক্ে তাকাইর়া লেই দিন মনে করিয়া কুখ হথ। সমুদয় 
অর্পণ করিগ্া! নিমেষের মধ্যে, এক বিকু সময়ের হধ্যে সঙ্গ 

হুর্ধেযের তেজ কোটি চ্গের জ্যোতঙস। প্রকাশিত হুইপ + একক 

নিমেষে যাহা হইগ তাছা!ই অনন্তকালকে পরিতুষ্ই করিল। অনজ- 
কাল শুধাপান করিতে লাগিল । বিশ্বাসী হইয়া! অধীনতাব্রত 

শ্রীহণ করিঘাছি, আমি শ্রার নাই | আমার সকলি তোমারই মগ্গ্ব 

শক্রি জ্ঞান নস্ত কাল সম্ভোগ করিতে চলিল। আমার সকলি 

ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, যহা তিনি বলিতেছেন করিতে হইছে। 
তাহার কথা মুখে বলিব, তাহার প্রেমে নিমগ্ন থাকিব, তাহার 

আজ্ঞ! মন্তকে বচন করিব। এক নিমেষে এত ব্যাপার । এত 

কেন হইল ? সেই এক নিষেষের পরিবর্তনের জন্য । শ্রত কালের 

স্বাধীনতা বিক্রয় করিল!ম, ইহার জগ্ত বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম মৃল্যন্বল্প 
পাইলাম । স্বাধীনত। কাঁড়িয়! লা ঈশ্বর পরিত্রাণ দিলেন। 

স্বাধীনতার কত আড়ম্বর ! ধনে মস্ত, অহঙ্কারে মত, কেহই 

অর্ধীনতা স্বীকার করিতে চায় না. তখাপি তিনি বিপাকে ফেলিগ্ন! 

দ্বাধষনত। লইতে চান না) কোন সন্তান বিপাকে পাড়ি ধর্খের 
অনুরোধে অধীনতা গ্রহণ করিয়'ছে, এ কথ! বলিতে ন] পাকে, 
এক প্রকার ঈখরের কাধ্যপ্রণালী। বিপাকে পড়ি অবীনভা 
গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলিলে সরু সুখ চলিয়া গেগ। 

৯৩ 
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অমুক গ্বাযাকে টাপিয়াছেন তাই খামি ঈদ্হাকস বিক্ুদ্ধে প্র গকল 
কারা করিয়াছি, এ কখ! বলিলে খ্বাধীনভাবে বরীদ হয হইল 

না। ম্বাধীনতা কধেক বসর ভোগ করিয়া পরে বাঁদ অধীদতা 

গ্রহণ কৃর! যাব, তবে অধীনতার আনন অনুভব করা যায় । গ্বাধীন- 

ভাবে ম্বাধীনত। বিক্রয় না করিলে ধর্মে অধধীনতা হইতে পারে 
পা। এট ক্ষমত| আমাদিগের হাতে দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে 
স্বাধীন করিয়! দিয়াছেন। 

ঈশ্বর যনুষাকে স্বাধীনত। দিয়! যে ভাব রক্ষা করেন, পৃথিবীর 
সমৃধত্ব মনুষ্যের প্রতি সেই ভাব রক্ষ। কর! উচিত। স্বাধীন! 

সম্বন্ধে মনুষ্র সঙ্গে ঈখরের বাবহার আলোচনা করিলে ছীধনের 

বিশেষ উন্নতি হইবে । যিনি উপদেশ প্রদান করেন, ধাহারা উপ- 
দেশ গ্রহণ করেন, যিনি অপরকে পথ দেখান, ধাহার। সেই পথ 

আবলগন করেন, ঠাহার্দিগের মধো যে প্রকার সম্বন্ধ তাহাতে 

ঠাহার্দিগের জীবনে এই সত্যটী বিশেষরূপে "মুদ্রিত হওয়া! আব- 

খ্যক। উপদেষ্টা বা পধপ্রপর্শক হ্বধীনত। দিবেন, কেন না যাহারা 

উপন্দি্ট হইতেছে অধব' আদিষ্ট পথ অবলম্বন করিতেছে, তাহারা 

খ্বয়ং অনীনতায় আসিবে এক ভন্তা । সর্কত্র হ্বাধীনত] ।পর়। অর্ধী- 

মতা ্মানধন করিতে হবে, অন্থ। সমুদয় যত বিফগ হউবে। 

খদি স্বাধীনত] বিনাশ কর বা! তজ্গ্ চেষ্টা কর, সকলে ভবে ভীত 

হইবে, ক্রধে প্রজলিত হইবে, আরো স্বাধীনতা প্রকাশ কবিবে। 
অতএব উপদেষ্টা ধা নেতা ষেমন এক দিকে স্বাধীনতা দিতেন, 

পিষ্যগণেরও কর্তব্য এই স্বাধীনতা অধীনতায় পর্িগত করেন । 

কাদীনেত! অধীনত] আনিরার উপায়, এট অর্থ যেন সকলে গ্রইশ 

চান ধেপানণ্ শ্বাধীন হইয়া ধার্থিক হইতে চাক, তাহাকে 
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অধুষাপ সত করিতে হইবে। স্থানীরা হটয়। ধার্খিক হইব, ঈছ] 
এইট পৃথিহীত্র কশান্দ্রের কখ।। স্বাধীন হইয়া আপন মত বঙ্গ 
রাগ্সিষ, বুদ্ধি তর্ক ঘ্বার। যুঝিয়। তবে ধর্ম অব্শ্থন করিব, যাহার 

মনের শজি জ্জনস্ত সেহ এ কথা বলিতে পারে। ইহ] স্থির 

পিদ্ধাত, যে মনুষা বুঝিতে গিয়। এক অংশ মাত্র বুঝিবে ॥ নূক়্ন 

তোর যেমন এক অৎশ মাত বুঝিবে তেমনি অবশিষ্ট শত অংশ 

জ্ঞানের বহিদ্ভূতি বহিল। সহস্র চেষ্ট। কবিলেও তাহা জ্ঞানের 

বছ্ছিডুত থাকিয়! যাইনে। কেহ একেবারে জ্ঞানললে সমুঘয় 
প'রক্ষার করিতে পারে না। কেহ যেন এ দিষদে চেষউ্ট। না করে। 

পাধীনতার নামে অধর্শী আনা হইবে । আমরা এখানে অ.সিয়াছি 

অধীন হইবার জন্ত ; স্বাধীনতা পাইধাছি, অধীনত। ক্রয় করিবার 
জন্য ! যাহ] শুদ্ধ তাহা অধীনতায়, তাহাতে কোন পাপ নাই, 

অপরাধ নাই। তুতরাৎ অধীনত ক্রয় করিয! শুদ্ধতা গ্রহণ কৰিতে 

হইবে। গুদ্ধি আগে, বুদ্ধি পরে । বুদ্ধি অপেক্ষা সর্বাগ্রে শুদ্ধি 
প্রয়োজনীয় ; বুঝি আর না৷ বুঝি সম্পূর্ণ অধীন হুইব। আমি 

আমার মতে চলিব এ কথা আর বলিব না। আমিত বিনাশ 

করিব, আমি এ কথা আর থাঞ্চিবে না। আমার বুদ্ধি আছে, 

আমি বুঝিয়। চলিব এ অন্িমান কখন করিব না। আমি কিছুই 

করি না, একবার ঈশ্বরের নিকটে দীড়াইন়। তাহার অধীন হইব । 
এট অধীন হওয়।ই সমুদয় জ্ঞান বুদ্ধির সুল। 

ঘুদ্ধি আম।দগেয় নেতা. শুদ্ধি বুদ্ধির পরে, আমি স্বয়ু বুনি 

উপদেশ শুনিয়া পুস্তক পাঠ করিয়। সনুপয় স্থির করিব। এই ভ্রম- 
জ।গে যতই বন্ধ হবে, বুদ্ধি ততই আরো জড়িত হব গড়িখে। 

স্বাধীমত! প্রাথনার শিপন নয়, অধীনত। চাই, নতুধা দে মরিষে ২, 
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হজ ৪ গবাধীন থাকিবে খ্না, সফলে ঈশ্বদের অধীন হইবে । 

খনার বজিবার কাহার যেন কিছু নাথাকে। আমার, মন্ধুষ্যত্ব 

বিনষ্ট করিয়া ফেলিব, অনুতোতদ্ষে সমুঙ্ধয় ঈশ্বরের চয়ণে বিভ্র 

করিব, সন্দেহ করিব না। পরে যখন সশ্লের প্রয়োজন হতে 

তখন কোথায় পাব এরূপ পাপ সংশয় পোষখ করিব না। সন্দিগ্ 

খা! নিশ্চয় মরিবে। একবার দিয়া চিরজীবন পরিতাপ করিতে 

হবে, এ আবার কি? যাহ! দিয়াছি, বুবিয়্া দিয়াছি, অগুতাপ 
করিবার কিছুই লাই। সন্দিঠ মনে কখন দিব না, খাহ। গিব 
নিঃসংশয় মনে । আর এখন বুষিবার অধিকার রাখি না, তিনি 

যুঝ।ইলে বুঝিব। যত তক্ত হইর, যত অধীন হইব, তত বুদ্ধি 

খুলিবে। গণনা করি, শাস্ম পড়ি. বুঝিতে যাই অন্ধকার ছেখি। 
কেন আর স্বাধীন হইতে গিষা পতনের পথে যাইব? ঈশ্বরের 

ব্রীত দাস হইয়। অধীনতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; মনুষ্যের কাছে, 

ধর্খুনমাজের কানে, ধন্দশাস্ট্ের কাছে সর্বত্র অধীন হইব। বুঝিতে 
পারি আর নাট বুকিতে পারি চলিতেই হইবে । তিনি যাহ] ছিলেন 

তদলুসারে কাজ ফরিবই। যদি এইরূপে চলিতে পারি, এখনই 

আগুন আলিয়া উঠিবে 4 আব কতকাল অবিগাসী ভীরু হইয়া 
অবস্থিতি করিব? সেই আগুনে পড়িতেই হইবে। কি ভর 

আমাদিগের ঘর্দি ঈশ্বরের অধীনত। স্বীকার করিয় থাকি ? সাধন 

সাধন সাধন বলিয়া মরিলাম, ভূত্য হইয়া! থাকিলে এতদিন কি লা 

হইত? ক্রি জানি লোকে অধীন বলিবে, এই ভয়ে এতকাল অধীন 

হলাম স1। সমুদয় তয় পরিত্যাগ করিয়া! আমর! সম্পূর্ণ অধীন 

হইবার ব্রত গ্রন্ণ করিব। ঘিনি আমাদিগের নিকটে আসিবেল, 
হি লি গরিব হন) তবুও আমর] হাহার লিকটে আদন। 
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খ্যাজরা বালের জাদ তাছার বাদ। »মামাদের ইহকালে ননীমকা 
পরকালে অধীনত । ইহাতেই জামাদের হু, ইহাতেই আমাঙগের 

শান্তি । আইস এখন ঘ।ধন করি, যেটকু স্বাধীনত] আছে, তাহা 
এককালে কয় হইয়] ঘায়। কল জগতের নিকট মস্তক অধনক্চ 

করিত রাখিব, সর্ধ্ঘদ| অধীনে মত থাকিব, অহক্কারীর যত 

আপনার বলিবার কিছুই রাখিব না । আমাদের প্রভূ আমাদিগক্ষে 
সব্বদ] নাচাউবেন, যে শনস্থায়্ কেন পড়ি ন। তিনি বীাচাউবেন । 

ন! বুৰিয়। করিলেও মবিব না. তিনি বাচাইবেন। যতদিন 

খ্বাধীনত, থাকিবে, ততপ্দন ছুঃখ পাইব। যতদিন স্বাধীনতা 

বিক্রয় ন। করিব, ততদিন নুখ নাই, পরিহাণ নাই । অতএব, হে 

ব্রাক্ষ, অপীন হও. অধীন হইলে চিবদিনের জন্ত' সুখী হইবে, 

পঞ্চিত্রাপ লাগত করিবে । 

অধীনতাত্রত। 
১৪ই আযষ।ঢ, ১৭৯৭ শক। 

আমরা এই মাত্র শুনিলাম, "যাহ কিছু পরবশ সুকলি চঃখ্র 

কারণ, যাহ! কিছু আগ্ঘবশ সকপি সুখের কারণ।” গ্্িগতের 

বর্তমান অবস্থায় এ কথ! সত্য মকলকেই স্বীকার করিতে -হুইবে। 

'পরের অধীনত! অপেক্ষ। ছুঃখেত্র বিষয় কি আছে যদি সকল 

বিষয়ে অন্তের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সুখ কিরূপ হইবে ? 

থে পরিমাণে আতম্মবশ, যে পরিমাণে খ্বাধীন, নিজ অনার সাগনে 

সক্গম, সেই পরিমাণে সখী, সেই পরিমাণে আত্মহহখ বিম়োছলে 

মমর্থ। এ বখার প্রতিবাদ কেহ করিতে পরেন ন1. ইঈধুর 



শি | 
ছুরি ছুয়ি জানা নাছে ! কিন ধশায়াজে প্রাধেশ করি! উন 
লোখানে ক্যায়োছদ করি, এ কথা ক্বসার যুকিতে পারা যার। 
“বাহ ফিছু আব্মদণ সফি হঃখের কাপ, যাহা কিছু প্রবণ 
সকলি জুখ্র কারণ,” উন অবস্থার খই কথ! সন্ধত হয়। আগ্কা- 
বশে ছুঃখী, পরের অবীনতার নুশী, পৃথিবীর বর্তমান বিশৃঙ্খল 
অহস্থাতে ইহ অসন্বব | ঈগরের প্রেমে, অগতের প্রেষে হিম 
হইলে ভবে সম্ভব । সেই নিমগ্ন অবস্থা না হঠলে এ সত্য বুঝাই! 
ধিতে পার! যার না। 

ধখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেষে, এবং মন্য্যের প্রতি প্রেমে মমথ্য 
ই হা-গ্রহিষ্ট হট! আত্মস্বভাব বিলীন করিয়া ফেলে তর্থন দ্ধাস্থা 
অথটনতায় উন্নত নুখ উপতোগ করে। জতুবশে স্বাধীনতার ব্রত 
পাপন করিতে গিয়। ভিন্ন ভিন্স প্রকারের ছুখ সহ করিতে হয় । আসক 
আহবীন হইতে চাহিলে, ঈশ্বয়ের সহায়তায় ধর্খের সহায়তায় পরের 
খধীন হইতে পারে । সে অধীনত হুথের কারণ । উহ্থাতে গ্রে 
ভূক শাস্তি নিত্য লান্ত হয়। ঈশ্বরের অধীন, জীবের অধীন হইলে 
সুখের অন্ত খাকে না। সে সাধু আনন্দসাগরে নিমপ্র হন, 
বাহার আশ্মা ঈশ্বরের প্তলে, ভ্রাতা তন্নীগণের পদতলে সংস্থা- 
পিত হয্স। সে সময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক ছটা 
যার, ভিখারী বেশে বিশুদ্ধ হুখ লাভ করিতে গ্বাকে। ইতিহাস 
পাঠ কয় দেখিতে পাইবে, প্রতুত্ব চেষ্টা থে পরিমাণে, কলছ বিবাগ 
বিসন্বাধ ঢনই পরিমাণে । বত দিন এ প্রকার চেষ্ট। ধাকিষে, 
কলহ দিধায বিষগ্বাধ চলিয়া যাইবে না; বিষয় বাম ঘত বাড়িবে 
সক নিবে উহ! আরে! বৃদ্ধি হইবে । প্রত্যেকের মল দাসত্ব 
গতি খরেংা অপরকে প্ররু আলির? তাহার লেখায় আকৃষ্ট মা" ইইলে 
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কিছু হইছে লা। তখন আপনার হপির। ভাবষিবার কিছু থাকিস 
1 প্রসবের চেষ্ট। আপলার দির রা করে, গালত্বের চেষ্টা 
পরের অক্ষল চাঙ্গ। দাদস্বাবস্থা্জ আন্মনিল্থৃতি জন্মে । আমি ঈণ্ঠ 
হইব, প্রতুত্ব সংস্থাপন কদ্িব, দকলকে পদতলে জালিব, একপ 

মনে থাকিলে পৃথিবীর ক্কাধ্য কর, ধর্রাজ্যে নুরখখী হইতে পানিখ 

না। খনপ লোক আপনার হস্তে আপনি পরিত্রাণের ভায় গ্রেছখ 

কমে। জগতে ধণ্ধ প্রচার করিতে শিল্পা সে আপনার বুদ্ধিঃক 

নিয়োগ কমে। ধর্মের গভীর তত্ব বুদ্ধির আলোকে বুঝিতে খাক্গ, 

সহক্দষে বুঝিতে পারে না, বুদ্ধি পরাস্ত হুইয়। পড়ে । অন্তকে স্ব 
মতাবলন্ী করিয়া! মিল করিতে ধায় কিছুতেই হর না, কিছুতেই 

প্রথয় ছত্ন না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে, বিচারপতি কত্ধিলে, তাঙাগ্ন 

আদেশে চলিলে কখন মিল হইবে না, এ্ক্য হইবে না! । স্বাধীন 
বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনাঘ্ধ দিকে 

খনিতে গম! ভিন্ন ভিন্র হইয়া পড়িবে । অতি উন্নত উপায় বাহির 

করিব বুদ্ধি অনুসারে চপ, বিচার বিবেচনা কর, ছুই জনের 

মধ্যেও মিল ছইবে ন1। দেখিতে পাইবে, ই জন সাধু ব্যক্ির 

মধ্যে বধার্থ প্রশর না! হইয়! প্রণবস্থলে তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

এক জন আর এক জনের বিপরীত দিকে গমন করিতেছেন, পর- 

স্পর্ন পরস্পরের দিকে আকুষ্ত হইতেছেন না। স্বাধীন বুদ্ধিতে 
স্ষপরকে আকর্ষণ করিতে শিলা, সমুদয় ধশ্খানুষ্ঠানে, সমুগ্ধয় বিষয়ে 
ধিষাধ কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপণয়ের সহঅ সহজ ছার 

উদধাটিত হুইয়! জনসমাজকে ভয়ানক কে দগ্ধ করে। 

অধীনতারত শ্বতন্ত্র । ইহাতে পাচ কোটি পাচ সহজ লো 
ক হইয়া ধায়। পরস্পরের কলযাপ অধীনতার লেখা) পুদ্ধি নহে 
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ুবিত়ে পারিতেছি না তথাপি অধীন ছুইব | ইছাতে আমার মৃত 
হহন্ডে পারে, তথ।পি অধীন হইব । শদে পর্মে বিপদ হয় হউক, 

খ্নৈকা সন্তাবন। অল। ইহাতে মিলন হন প্রগাঢ় কুইন উঠে, 
পর পেযায় আনন্দ লা হয়। হ্বীয় বুদ্ধি বিসজ্ন দি়। ব্সাত্ুইচ্ছা 

পরের ইনার সঙ্ে মিলিত হয়। পরের অনীন হইয়া, সমস্ত 

জগতের ব্সধীন হইয়। বিনীত হইবে, তখন এই তার চেষ্ট! । তখন 

এই অবস্থায় নিদ্ের ই ছা, অন্তের ইচ্ছা, ঈশ্বতের উচ্ছা। এ তিলের 

যোগ হয় ' স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ 

ইচ্ছা! হইয়া ধাকে, এ সময়ে বিপদ আমিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে 

'হ বিচার হবার! সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা 

হয় না। অধীনত'র মধা দিষ] ম্বর্গের আলোক প্রকাশ পায়। 
পুস্থক দশ বৎসর পাঠ করিশেও কিছু জানা হয় না, পুস্তক সন! 

প।$ করিয়া ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকালে বনু পাঠের ফল 

অনায়াসে লভ্য হয়। সকল সত্য অপনি সহঙ্জে অবগত হও! 

ষায়। দীনত। গীকার ন! করিলে সত্য বুঝ। কষ্টকর । স্বাধীন 

ইচ্ছ'তে না পারে জগৎকে আপনার দিকে টানিতে, ন|পাঝে 

'আপনা।ক জগতের দ্রিকে টানিতে। ইহাতে আপনার মঙ্গলও হয় 

লা, জগদ্থাসী নরনারীগপেরও মঙ্গল হয়না! প্রেমের আক, 

সহজে জগংকে আপনার দিকে, আপনাকে জগতের দিকে টালিতে 

পাবে । ইহাতে আপনার কল্যাণ পরের কল্য!ণ সাধিত হয়। 

স্বাধীন বুদ্ধি সামান্ত বিপর্দে বিপরীত ভাব ধারণ করে। গৃতন 

সত্য গ্রহণ কল্পে; বার বার উহা পরিবর্তন করে। কোন স্থানে 

বি ভাবে থাকে না। কি করিলে সব একা হয় কিছুই স্থির 

স্হুইধা উঠে না। পরের ইউ সাধন জন্ত সমুদয় ভার ঈশ্বরের হনে 
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সদর কর, প্রেমে আপনার ও সমুদয় জগতের বল্যাদ প্রথিষিত 
হইবে । সমুধয় কতব্য অন্রাস্ত ভাবে সাধিত হইবে! প্রেমের 

লোতে আপনাকে ছ'ড়িয| পাও, নিশ্চয়ই সত্য ও মাল লা 

টবে অঙ্ান্স বুদ্ধি ইহ! বুঝিল ন', দীননাব অবলম্ঈন কর, আদ্ধ- 

কারের মধ্যে আলোক গেখিতে পাইবে । 

ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে। অন্ত 
ভাবে জগতের সঙ্গে মিল হইবে ন।। যেসাধক এই প্রেমতাৰে 

বাম করেন, ভাহারই সঙ্গে জগতের মিলন হইবে। বদ্ধিহকাৰে 

ধত্ব করিলে দশ বংসরে, দশ সহজ বত্সরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধি- 

বলে বিচার তর্ক দ্বার। ধর্ম মত স্থির করিয়া! শত বত্সরের চেষ্টায় 

একতা! হবে, এ আশ! হ্ুরাশ! বলিয়! পাঁধত্যাগ কর । পরসেব।য় 

নিঘুক্ত ত্য়া পরের অধীন না হুইলে নিজে তুধী হইতে পারিবে 
না, প্রেম পরিবারও সংস্কাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেত| করিলে 

সম্ভানের স্থলে নূতন মসত্াৰ উপস্থিত হইবে, পরের দাম হচন়া 
পরের দেবা! কর, সকলকে প্রাণযোগে নিজ হৃদ্দঘের সঙ্গে এক 

যৌগে বদ্ধ কর, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী, তাহার্দগের মুখে হুখী, 

ভাহাগের মঙ্গলে মঙ্গল এই ভাবে সকলের চরণতলে পড়িয়! থান্ধ ॥ 

এদ্ধপে পড়িয়া থ।কিগে সকলের প্রাণ একত্রিত হবেই"! প্রেষ- 

ব্রত গ্রহণ করিয়া শ্বাধীন ইচ্ছ। স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, এক 

মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাচ জনের মপ্যেও্ড মিগ হইবে, 

সকল প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসভ্ভাব, অগ্রপয় (িিরোছিত 

ঘটবে । এক কথায় দশ জানের, মহত্র জনের মনে এই তাৰ 

উদ্দিত তবে ; সক্ষপের মন ঈঙববের দিকে উন্মুখী হউধে আয়, 

মতের সঙ্গে মলিবে না, এ আশঙ্ক। খাকিবে না। ঈখের ব্মহ্ভ- 
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ময় বাণী তাহার আদেশ জুদধকে অধিকার করিয়াছে. বুদ্ধির স্থলে 

প্রেম অধিকার পাচয়াছে, আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইগ্াছি, 

নিজের বুদ্ধির অন্সবণ করি না কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ 

করি, আর মতের অমিপ থাকিবে কেন? এ প্রকার ভাব হইলে 

সমুদয় সংশর মীমাংসা হইয়| যায়। অধীনতার সুখে সমুদয় জীবন 
প্লাবিত হয়। 

নরনারী দাস দাসীর ব্রত গ্রহণ ককুন, দেখিতে প!ইবেন অধী- 

নতার সুখ আছে কি না? এপ ত্রত গ্রহণ করিলে আর ভাবিবার 

কিছু থাকিল ন।। বুদ্ধির আলোক সর্ব্বদ। পাঁওয়! যায় না. পাই- 

লেও মতের বিকার উপস্থিত হয়। বুদ্ধি [চত্তকে চঞ্চল করিয়। 

ফেলে । কুটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়।৷ সকলের অধীনত।, ঈশ্বরের 

অধীনত, জগতের অধীনত। স্বীকার কর, সকলি বুঝিতে সক্ষম 

হইবে । প্রেমে অধীন হইলে মনুর্য় জগংকে আপনার দিকে 

টনিতে পারিবে । পৃথিনীর কল্যাণে অ'মার কলাণ, আমার 
কল্যাণে পৃথিবীর কল্যাণ এইরূপ যাহার হইধাছে সেক প্রাণ মন্ 

সমুদয় জগৎকে দ্িঘাছে। এরূপ একজন মানুষ হইতে পাচ জন 

মান্তষ ৬ইবে, পাঁচ জন হইতে সহত্র জন হইবে । সকলের কথা 

এক হবে, সকলের মন্ত্র এক মন্ত্র হইনে। অধীনতর হুখই 'মু- 

দয় পৃথিবার গ্ুখ হবে, অধীনত।র হুখই সমুদঘ পনিবারের সুখ 

হঈউবে। প্রেমেল উদয় ভুইয়। কলহ বিবাদ বিসঙগাদ চর্লযষ। 

যাইবে, শাগ্তি ও শ্রখের অবস্থা উপস্থিত হইবে । বুদ্ধির অন্ীন 

হতলে কেবল কষ্ট । কেবল দুর্বৃদ্ধিবশতঃ বিপাকে সস্কটে 

পাঁড়তে হইবে, লিজ নিঙ্গ স্বতন্ত্র বুর্দিতে বিনাশ উপস্থিত হবে, 

ভাগ কখন এক হইতে পারিবে ন!। সেবক হইলে শুখের উদ্ধয় 
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হয়, নিজের ধর্ম জগতের সুখের ধর্ম হইয়| ইঠে। ঈশ্বরের নাম- 

বুস আহ্বান করিয়া! আমাদের জিহবা] ভক্ত হউক, রসনা সর্ধদ! 

তাহারই নাষ গ্রহণ করুক, জগতের অধীন সেবক হইয়া! সকলকে 

ধেৰা করা আমাদের বিশুদ্ধ ধম্ম হউঞ্, আর ভাবিবার কিছু 

থাকিবে না,.আর বুদ্ধির প্রঘোজন থাকিবে না। জ্ঞানের প্রয়ো- 
জন হইলে ঈশ্বর জ্ঞান দিলেন, জূর্ঘয়কে প্রেমিক করিয়। লইবেন । 

হাদয়ে সর্বদা! কেবল আনন্দের আবির্ভাব থাকিবে। 

যদি স্বাধীনতার অহস্কার আশ্রয় করিতে চাও তবে “যাহা! কিছু 
পরবশ সকলি দুঃখের কারণ, যাহ কিছু আশ্রবশ সকলি সুখের 

কারণ।” এই নীতি গ্রহণ করিয়। পৃথিবীর ধর্থ সাধন কর । আত্ম- 

নশ হইতে গিয়। ত্যাধীনতা অঙঙ্গণার বুদ্ধি হইবে, সম্প্রদ্ধায়ের পর 

সদস্পায় হনে, ব্রাহ্মমমাজের মধো সাঞ্পদায়িকতা আসিবে, গহত্র 

বসব চলিয়। যাইবে, তথাপি ছুজনের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা হইবে 

না। স্বাদীনত1 প্রথষের স্থলে বিবাদ, যোগের স্থলে বিষোগ 

অ'নিয়! উপস্থিত কগিবে। অধীনতার ধন্ব গ্রহণ না করিলে, 

অধীন অন্নগত দাস ন| হইলে, মন্ষোর মনে প্রেম সঞ্চয় হয় না। 

“আ শ্রবশ ঢঃখের কারণ, পরবশ হ্ুখের কারণ ।” এই নীতি অব- 

লন্মন করিয়। অধীন হইয়া সেবা কর, আপনার ছঃখভার অন্যে 

বন করিবে, সকল বিষয় নিয় হইবে। অন্যকে প্রভু করিয়া 
নিজ্জে দাস হউলে সাম্প্রদারিক বিবাদ বিসম্বাদ অনৈকয হইবে 
ন।। এখানে কেবলই প্রেম বিরাজ করিবে । প্রতোকে প্রভু যে 

রাজ্যে মূলমন্ত্র সেখানে ভিন্ন মন্্র্দায়, ভিন্ন ভাব, ভিন্নমত না হুয়া 

যায় না। এক লোকে এক রাজ্য হয, ভিন্ন ভাব তিন্ন প্রবৃত্তি ভিন্ন 

ধর্থে এক রাজ্য হইতে পারে না। প্রকৃত ধন্মরাজ্যে এক জনও 
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ত্বাধীন নহে । পরের দাস হয়া জীবন ধারণ করিলে হুথ লাস্ত 

হইবে, এবং যে প্রেমরাজোর কথ। আমরা শুনিয়াছি, তাহ সংস্থা 

পিত হইবে । যদ্দি পাচ জনও এখন স্বাধীনতাকে শত্রু দ্ররস্ত 

রাজস বলিয়া! বিদায় দেন, অহঙ্কার এবং ম্বতগ্ত সত্ভাকে বিনাশ 

করেন, তখনি হাহাদিগের মধ্যে প্রেমরাজ্য অবতীর্ন হয়; শ্বাধীনত। 

অহগ্কাবকে পোষণ করিয়৷ সহত্র বংসর চেষ্টা করিলেও কিছু হইবে 

না। অধীন হইব প্রাণেখরের নাম গাদ কর, শান্তিধামে যাইবে, 

স্বর্গর।জ্যে উত্তীণ হইয়। কৃতার্থ হটবে। 

সরে ব্রম্মাসাধন । 

ববিবার, ১০৯ পাবণ, ১৭৯৭ শক। 

এখানে যে জনসমাজ দেখিতেছি, এখানেগ কোলাহলে কর্ণ, 

ভেদ হয়, এখানে সংস বিক্তান্ তর্গন্ধে চাশিদিক পর, এখানে তপ- 

স্যার বাধা হঈবার সভ্ভীবনা, এই বশিয়। সংসাবতা!গী বনানেষী 

সাধক আরও অশ্রসর হঠমা চলিলেন। সম্মুখে নগর, তাহাও 

পশ্চাতে কেলিয়া মনে করিলেন, সংমার পরিত্যাগ কবিষ। নিলিপ্ত 

ভাবে ঈশ্বনের সাধন করিব। প্র।চীন হিন্দুগণ সমুদ্দঘ ত্যাগ করিয়া 

যেধানে লোকালয় আছে,কাধ্য আছে, বিষয়চিস্তা আছে সমুদয় 

তাগ করিতেন । 'ধশ ক্রেশ, একশত ক্রোশ ক্রমাগত চলিলেন। 

মেখ।নে$ পোকের শব্ধ কর্ণে প্রবেশ করিল, বলিলেন এস্থানও 

আযার জন্য নহে । সমুদয় লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গভীর 

অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে লেকের সমাগম নাই। 

দেখিলেন সেখানে আর পৃথিবীর কোলাহল ক্রে।শ ক্রোশাস্তর উল্ল- 
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ছঘন করিয়া আসিল না, পৃথিবী ভীন্ক বাণ বর্ষণ করিলেও সেখানে 
গেল না; সংস।রের শব্দ, সংসারের বস্ত সেখানে দেখিতে পাওম। 

যায় না, লন্ক হয় না। যোগী উপবুক্ত সান পাইয়া মনের আনন্দে 
যোগারন্ত করিলেন । যত ক্ষণ স্রেই স্থান অন্বেষণ করিয়া পান নাই, 

এ দেশ ছাড়িয়া ও দেশ এ নগর হা'ড়িগা ও নগর, এ পল্লী ছাড়িয়! 

ও পরী এইরূপে এক মনুষ্যহীন নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিয়। 

বেড়াইয়াছেন। বাই সেইরূপ স্থান পাইলেন অমনি তপশ্তাচরণে 

প্রবৃত্ত হইলেন। 

প্রাচীন রীতি এই ছিল; বর্মান রীতি কি প্রাচীনকালে 

বনবাসী হইয়া সাধক ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতেন, বর্তমান 

সময়ে ঈশ্বরসহবাসসন্তোগের পদ্ধতি কি? যদি শতবার বল 

সংসারে থাকিয়! সাধন করিতে হইবে, ত্রাহ্মধর্ম্ের উহ প্রথম 

পরিচ্ছদ । বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়! পরিশেষে অনে- 

কের মলে নিরাশ! অসস্ভাব বদ্ধিত হইয়াছে, সংসার ঈশ্বর একত্র 

করিতে গিয়া মনুষ্য ছুর্ষিপাকে পড়িয়াছে। হয় সংসার জয়ী 

হক্টবে, নয় সংসার্ত্যাগীর কল্পিত ধর্ম লাভ করিবে, সংসার ঈশ্বর 

একত্র করিয়া কেহ সুখী হইতে পারিবে না । এ পুরাতন মত 
আর দীড়াইতে পারে ন। এইজন্য বলি ঈদৃশ ঘত্বকে ভ্রম বলিয়] - 
বিদায় করিয়! দাও। তর্ক করিয়া এই মত স্থির রাখবার চেষ্টা 

বৃথা। সাধন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়৷ দেখিতে পাইবে কি ভয়ানক 
রণক্ষেত্র, সংসার এবং ধর্মে কি প্রবল বিবার্দ! বিচার কুরিঘ্বা বহু 
চিন্তা করিয়! স্থির হইল সংসারত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে বনবাসী 

হইয়া! যোগাভ্যাস করি। বনবাসী হইয়া তপন্তাচরণ, সেই পথ কি 

ামাদিগের অবলম্বন নহে? বনবাসী ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ যথার্থ 
১২ 
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ব্রাহ্ম হইতে পারে না। এদেশ ও দেশ করিয়া কি আমাদিগকে 

সেই বন অন্বেষণ করিতে হইবে? সেবন কোথায়? কোথায় 

গেলে হনবাসী ব্রাহ্ম হওয়া যায়? সংসারকে পদ ঘারা বিদলিত 

না করিলে শান্তি লাভ কর! যায় না, কিস্তসে বন কোথায়? 

ভূগোল পাঠ করিয়৷ দেখ, ধর্্মরাজ্যের কোন্ দিকে গেলে সেই 
বন উপলব্ধি হইবে ? প্রাচীন খধিগণের স্তায় সংসারত্যাগ করিয়া! 

বনে গেলে উপদ্রব কমিয়া যায়, এই ভাবিয়া বনে গমন করিব । 

কিন্তু এই বনগমনে ব্রাদ্ষধন্মের সক্কেতে গমন করিব।॥ বাহক 

পদ্ধতি গ্রহণ ন। করিয়। যুক্তি দ্বারা মূল গ্রহণ করিব, অনার ভাগ 
পরিত্যাগ করিয়! উহার সার গ্রহণ করিব। 

যদি বাহো সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাও, এক সংসংর ছাড়িয়া 

আর এক সংসারে গিপ্না পড়িবে। বাহিরে সংসার পরিত্যাগ 
করিলেও যে রিপুগণের অতীত স্থানে উপস্থিত হওয়] যায় তাহ! 

নহে। সেইজন্য সংমারত্যাগ করিয়া পুণ ফল লাভ হয় না। 

সেখানেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলে। জংসার ছাড়িয়া যে পথে 

য।ও, দেখিতে পাইবে সম্মুখে উহ! প্রতীক্ষা করিয়া আছে। চল্লিশ 
বংসর একজন ব্রাহ্ম হইয়াছেন, অগ্ঠাপি যৌবনকালের সমুপয় 

ব্যাঘাত বিগ্রমান রহিয়াছে । এতদূর আসিয়। বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, 

এখনও একট। না একট। লালসা! লোভ দেখাইতেছে ; মনের 

ভিতরে কুপ্রবৃত্তি রহিয়া গিয়াছে। যত চলি এ পথের অস্ত নাই, 
যোগ লভে দৃরের' কথ।। পরিশেষে এই মিদ্ধাস্ত করিতে হুই- 

তেছে, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়! ছুর্গম বনের ভিতরে প্রবেশ 

না করিলে ঈশ্বরের কাছে বমিবার উপায় নাই। সংসারলালসা 

যতদিন থাকিবে, ভুপ্বৃত্তির উত্তেজন! যতকাল থাকিবে গভীর 
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আনন্দ সম্তেগের সম্তাবনা নাই। যথার্থ আনন্দ সম্ভোগ করিতে 

হইলে সম্পূর্ণ বনবাসী হওয়। কর্তব্য। 

যথার্থ সাধক ক্রমাগত মনের ভিতরে চলিবেন। চক্ষু মুদ্রিত 

করিয়া মনের ভিতরে যে যে স্থানে প্রলোভন আছে উহ! ছাড়িয়া 

চলিবেন। সে চক্ষু এমনি নিপীড়ন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে 

যেন সেখানে সংসারের একটা বস্্ও যাইতে না পারে । সেখানে 

গিয়া বিষয় অন্তদৃ্টিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়া বিরক্ত করিলে, 

তদপেক্ষা! আরে! একটা গভীর স্থানে গিয়া] প্রবেশ কর। সেখানেও 

সংসারের অত্যাচার উত্তেজন! একেবারে যায় না। অন্তরে এক 

দ্বর্গ হইতে অপর স্বর্গ এইরূপ সপ্ত স্বর্গে উখিত হইলেও একটী ন। 

. একটী রিপুর আক্রমণ থাকিয়া যাইবে; মনের মধ্যেও বিভ্বপুর্ণ 

প্রলোভনপুর্ণ এক একটী নগর প্রকাশিত হইবে । মনকে ভেদ 

করিয়া আরে! গভীরতর মনের মধ্যে বন অন্বেষণ কর। এমব 

করিয়া মাসের পন মাস বর্ষের পর বর্ষ চলিতে থাকিবে, উপাসনা 

গভীর ভাব ধারণ করিবে। এমন স্থান নিকটবর্ভী হইতেছে, 
যেখানে পুথিবীর সংশ্রব যাইতে পারে না। হিমালফ্ের উপরে 

নহে, সাগরপারে নহে, মনের ভিতরে এমন স্থান আছে যেখানে 

যোগী যোগ সাধন করেন, ভক্ত উপামক উপাসন। করেন, সাধন 

করেন, ঈশ্বরের রাজ্য অস্বেষণ করেন। উপাসন! করিতে করিতে 

সাধন করিতে করিতে ভিতরে গিয়া! একটী হুন্দর স্থান পাইবে। 
আজ যেস্থান পাইয়'ছ তাহ] পরিত্যাগ করিয়া যৃহ্ব চেষ্টার দ্বার 

সেই স্থান লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন যেন.এ জীবন সেই 

স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষেপণ না হয়। 

আমরা সংসার ছাড়িব না, ভিতরে গমন করিয়া বেশ একটি 



[ ১৩৬ ] 

চমৎকার স্থান পাইব। সেখানকার খ্বাসগুলি কেমন সঙ্গ, কেমন 

অপূর্ব পুষ্প সকল শোভা বিস্তা করিয়া রহিয়াছে, মনোহর 

পাখবগুপি ডাকিতেছে, এই সেই বন, চিরদিন যাহ? অন্বেষণ 
করিতেছিলাম। এখানে বসিয়া! যোগী হইয়া যাগারস্ত করিব । 

এখানে স্তবস্ততি করিয়া দেবদর্শন লাভ করিব, মনোহর ভাব 

উপাঞজ্জন করিব। এস্বান যতদিন না পাইতেছি ধ্যান ভঙ্গের 

পঞ্দে পদে সম্ভাবনা । যেমনি পাপ আলিয়! জ্দয়ে দেখ! দিল, 

কোথায় গেল ধ্যান, কোথায় গেল তপস্যা, কোথায় গেল যোগীর 

যোগ, কোথায় গেল প্রেমিকের প্রেম । চন্দ ঘনমেধে আবৃত 

হইল, ঝড় উঠিল, শক্ত গৃহ আন্দোলিত হইল, তপস্তার ঘর 
ভাঙ্গিয! গেল, যত্বের ধন হারাউল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই পাপ, 

চক্ষু" খুলিলেও সেই পাপ। চল্লিশ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর সাধন 

করিলাম, কোথা হইতে কে আসিয়। সর্ধনাশ কফরিল। এইরূপে 

দিন যায়। যোগী নিরুপায় হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। সংসার 

ছাড়িলেন, সব ছাড়িলেন, প্রলোভন কিছু নাই, আবার নুতন 

প্রলোভন উপস্থিত হইল, ছুপ্প্রবৃত্তি সকল লুকায়িত ছিল, নির্বাণ 

প্রায় হইয়াছিল, আবার পুনরুদ্দীপিত হইল । চারিদিকে প্রবঞ্চনার 

জাল বিস্তারিত দেখিয়! যোগী আকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন 

"হে প্রভূ, বিপন্ন যোগীকে উদ্ধার কর। পর্চাশ বসর সংগ্রাষে 

গেল, আমার কি এজীবন সংগ্রামেই অতিবাহিত শইবে? 

ইহকালে, আশু! পুর্ণ হল না, মৃত্যুর পর কি বাস! পুর্ণ হইবে ?” 

ভক্তবতসল যে'গীর প্রার্থন। শুলিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন 

না, তাহার হুদয়যন্ত্রে আতাত করিলেন, সগ্ষেত দ্বারা স্বগ্গায় ভাষাঘ 

বলিস দিলেন “উচ্চতর স্থানে যাও,” যোগী অমনি চলিলেন, সেই 
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উচ্চ স্থানে গিয়া প্রকত বন পাইলেন। নিরাপদ স্থান কাহাকে 

বপি, যেখানে সংসারের কর্জ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে । 

সংসার খণীকে ধরিবে। খণ পরিশোধ করিয়া! না গিয়া কোথাও 

আরাম নাই । খণ তে'মার মঙ্গে সঙ্গে যাইবে । যত দেনা পাওনা 

আছে পরিশোধ করিয়া না গেলে কষ্ট পাইতে হইবে । তোমার 

মন বেশ সংযত হইল মনে করিলে, ব্ষয় কামন। কিন্তু সঙ্গে 

বুহিল, তার বস্ত সে অন্বেষণ করিঘা লঈবেই। এজন্ত বলি 

পিপ্গণকে সম্যকৃরূপে পরাজয় করিয়া, সংসারের সমুদয় খণ 

পরিশোধ করিধা বনে গমন কর। আনব কেহ তোমায় সেখানে 

বিরক্ত কিযে ন।, সকলে অনুকুল হইবে, যোগের পক্ষে সহায় 

ভইবে। বন মেখ।নে যেখানে বিষধ চিন্তা নাই । এখানে উপাজন। 

_ আরাধন। একাগ্রতা ভূঙ্গ হয় ন| । ঈগরচিন্ত!, ক্রমাগত ঈশ্বরশ্ন্তা, 

গেখানে আর বিগ্ুচিন্তা আমিতে পারে না। বনব।সী ত্রাঙ্গ 

ব্রদ্দেতে মত্ত হন। অন্য কামনা আর তাহাকে বিরপ্ত করিতে 

পারে না। যে পরিমাণে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়, মেই পবিমাণে সেই 

সাধক বনবাসী হন নাই । যে পরিমাণে একাগ্রত! সেউ পরিমাণে 

ননব!স। বনে সংসানচিন্ত। অ.সিষ। প্রাণকে ঈশ্বর হইতে টালিয়া 

পইয়] যাইতে পাবে না, বনে পুথিবীর মায়াজজাল আসিয়! প্রাণকে 

স্পর্শ করিতে প'বে ন।। সকলি বনের বাঠিরে পড়িয়া রহিল, 

নিনিড ধনে সংসারের শন্দ গেল না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এই পুখিবী- 

তেই সুফল লাভ করিলেন, সংসারের ভিতর থকিয়া বনের 

মধো থাকিলেন, মনকে আর কিছুতেই কলুষিত করিতে পারিল 

না, সংসাবকে জয় করিপেন, এক দিনের ধানে পঞ্চাশ বহ্সরের 

কাধ্যপমাধ! হইল। বনের বাহিরে চশিলে ধ্যানভঙ্গ হইল, যাই 
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ধনের ভিরে প্রবেশ করিলাম, একটা পাপচিস্তাও আর সেখানে 

আসিয়! উত্যক্ত করিতে পারিল না। সেধানে একটা তরল নাই, 

টাঞ্চল্য নাই ; ঈশ্বরের আরাধন! ধ্যান সুস্থ নুগভীর হইবে । এই 

প্রকার স্থাম অন্বেষণ করিয়। বনের মধ্যে বসিয়া যোগ সাধন কর, 

ঈশ্বরসহবাগের প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। 

গ্রমণ্ত উপাসনা । 
ক্লবিবার, ১৬ই পৌষ, ১৭৯৭। 

ব্রর্থরাজ্যের পথে উপাসনাত্রত, ব্রহ্মরাজ্যের নিকটে উপা. 

ঈনানুধ।। ত্রত এইভগ্ভ ধে, উপাপন। করিতে করিতে সেই 

রাজ্যে উপদীত হইব । ধতদিম এই বিশ্বাস থাকে থে উপাসন। 

কেবল ব্রত, ততদিন প্রতিদিনের নিয়মিত উপাসনা। সমাপ্ত হইলে 

আমাদের ভ্রতপালন হইল মনে করি; কিন্তু উপাসনা করিতে 

করিতে খন উপাসন।তে আত্মার রুচি জম্মে তধন দেখিতে পাই 
উপাসনা কেবল ব্রত নহে; কিন্তু ঈশ্বরের চরণতলে আমাদিগকে 

বাধিবার জন্থা ইহা একটা স্বর্গীয় কল! পাপ-তাবাক্রাস্ত দুঃখ 

সম্ত।নদিগকে খ্র্গে কীধিরা বাখিধার জগ্ঠ নিলিপ্ত ঈশ্বর কি 
করেন? কতকগুলি জাল বিশ্তার করেন। সন্তানেরা এ সকল 

ধর্মজাল, প্রেমজাল, অথব৷ উপাসনা কলে পড়িল, আর মধ্যবিন্দু- 

স্থিত পরমেশ্বর ক্রুমণাগর্ত তাহাদিগকে টানিতে লাগিলেন প্রথ- 
মতঃ মনুষ্য স্বর্গের হুধা খাইতে চাহে না, কারণ তখন সংসারের 

মুখ তোগেই সে প্রমন্ত, অতএব কর্তবাজ্কানে, গুঁষধধ সেধনের 

সভায় পেই মলিন ুখোন্ত্ত মনুষ্য প্রথমতঃ উপাসনাপ্রত পালন 
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ধরিতে থাকে ; কিন্তু উপামনা করিতে করিতে পুর্বে ধাহা খ্রপ্ত 

ছিল, মাধকের নিকটে তাহা নুধার পাত্র হইল। গুরু বন্ধু হই- 

লেন, উপাসনার ভাবাস্তর হইল । প্রথমাবস্থায় ভাল লাগুক আর 

ম। লাগুক, ঈখরের দেখ! পাও আর ন। পাও, নিয়ম হলিয়] ব্রত 

বলিঘ] উপাসন। করিতেই হইবে । কিন্তু যেখ।নে পৌছিলে উপা- 
সনার রলাস্বাদ পাওয়! ঘায় সেখানে পড়িলে উপ।সনাকে সুধা 

বলিয়া! বর্ণনা করি । সেই আরাধন।, সেই ধ্যান, সেই প্রার্থনা, 

সেই সঙ্গীত; যখন উপাসন। ব্রত ছিল, তখন তাহাদের প্রতি টান 

ছিগ না, ব্রত টানিতে পারে ন। 3 কিন্তু যখন উপ[সনার'ত্যে গভীর- 

ভর স্থ(নে নিমণ্র হইলাম, তখন উপাসন। প্রাণকে আকর্ষণ করিতে 

লাগিল। আগে মনে হইত উপ'সন। সাঙ্গ হইলেই সেই দিনের 

কাজ শেষ হইল? কিন্তু যখন উপাসনার মধুরত। সম্তোগ করিতে 

অধিকার পাইলাম, তখন দেখি, যখন উপাসনা সমাপ্ত হইল বাণ- 

লাম, তখন সেই হুধ!পান আরম্ভ হইল মাত্র; সমস্ত দিন, সমস্ত 

সপ্তাহ, সমস্ত মাস, সমস্ত বৎসর, এবং অনস্তজীবনেও তাহা শেহ 

হইবে না। শ্রথমাবস্থান্স প্রাতঃকালে ব্রত বলিঘ! উপাসনা আরন্ত 

করিলাম, ব্রত বলিয়া তাহা শেষ করিলাম । পরে যখন সংসারের 

কার্যে নিণুক্ত হইগাম, উপাসন। যে করিয়াছিলাম, প্রাণের মধ্যে 

তাহার কোন চিভ্ু দেখিলাম না। যতদিন উপাসনাতে প্রাণ 

মজিয়া ন! যায় ততদিন এই দুরবস্থা থাকে; কিন্ত যখন মাদক 

দ্রব্য সেবমের স্ঠায় উপাসমার দ্বারা নেশ। অধরন্ত হয়, তখন উপা- 

সন। সমাপ্ত হলেই সেই দিনের কাধ্য শেষ হয় না) কিন্তু সেই 
উপাসনার ফল অনেকক্ষণ পর্যস্থ চলিতে ধাকে । উপাধনা শেষ 

হছল, কিন্ত তাহার ফল সমস্ত দিন তোগ করিতে লাগিলাম । 
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বাস্তবিক যতদিন উপাসন! কেবল ব্রত থাকে ততদিন প্রাতঃষ্তালে 

উপ!সনার সময় যেমন ঈশরের ভাবে মন পূর্ণ থাকে সমস্ত দিন 

তেমন আর সেই ভাবটা থাকে না। এই অবস্থায় উপাসনার অব্যব- 
হিত পরেই সংসার সেই দুর্বল প্রাণকে আক্রমণ করে, এবং সেই 

হূর্বল আম্মা প্রলোভনে পড়িয়া পাপের দিকেও চপিয়া যায়। এই 
অবস্থাতেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে বলেন, উপাসনার ভাব 
সমস্ত দিন থাকে না। ধাহারা বাচিয়া যাইতে চাহেন এষ উপাষন। 

লইয়া! ঠাহার] সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না । সে ভাবের উপাসন। 

তাহাদের আ্াবশ্যক যাহ! দ্বারা আত্মার ভিতরে একটা স্গগীয় নুতন 

জীবন আসিয়া পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিনাশ কবিয়! ফেলে, 

এবং যখন সাধক নুঝিতে পরেন যে আমার ভিতবে আর আমি 

ন।ই“। এই অবস্থায় সাধকের নিকট প্রলোভন পণ সকপই মিখা।, 

কিছুতেই ত্টাহান মনকে ভুলাহতে পারে না। ষে প্রাণ প.পে 

সুখে মত্ত ছটত, সেই প্রাণ ঈশ্বর কাড়িয়। লইয়াছেন। প্রগোভন 

আর বিচলিত করিবে কাছাক্ে? কিস্তু যতদিন শ্রাণ এইভ+বে 

ঈশ্বরের প্রেমে মত না হয়ঃ ততদ্দিন মনুষ্য ভ্যত তাহার মনোম৩ 

খুব ভাল উপাসন। করিল; কিন্তু উপাপনাগ্ছে যাই কাধ্য করিতে 

গ্রেপ, আবার হাহাখ সেই গুপ্ত পাপগুপি দেখ। দিপ। অতএব 

ই1 সত্য কথ। নহে যে ভাল উপাসন| ইলেই সমস্ত দিন ভাল 

যায়। যদি-সমস্ত দিন ভাল থাকিতে চ।ও, তবে সেখানে যাও 

যেখানে সুরার পোকটল, তাহার নিকটে যাও যিনি সুধ। ঢালিয়] 

দেন, একবার প্রাণ ভরিয়া! সেই নুর! পান করিয়। লণ্ড. দেখিনে 

পান করিতে করিতে নেশ। আরন্ত হইল । স্তুরাপান সমাপ্ত হঈল 

তথাপি সেই নেশ। আর যায় না, তাহ আরও বাড়িতে লাণিপ, 
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আর হুরা পান করিতেছ না, কিন্তু হুরাপানের ফল মত্ততা ক্রেমশঃ 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমস্ত দিন উপাসন! করি ন।) কিন্ত 

প্রাতঃকালে একবার যে সেই প্রেমমিরা পান করিয়াছিলাম 

তাহাতে 'থ্াশ মন কেমন মত্ত হইয়। ঝহিয়াছে; সমস্ত দিন 

বুঝিতেছি যেন ঈশ্বর চারিদিকে, যে দিকে দেখি সেই দ্দিকে তিনি, 

উহাকে অতিক্রম করিয়| কিছুই করিতে পারি না। দেখি এক 

প্রমত্ততার রাজ্যে আসিয়| পড়িয়াছি, সেই নেশা আর যায় না। 

ভক্ত জানেন নেশ| কি বস্ত। নিকঝ্বোধ ভক্ত তুমি কিজান ন। 

প্রেম সুরার কত বল? ভক্ত একবার সেই হৃরা পান করিলেন, 

আবার বলিলেন প্রেমময় ! আর একবার এঁ অনুত ঢালিয়া দাও । 

ঈশ্বর আরও অনুত ঢালিতে লাগিলেন, ভক্ত পান করিতে করিতে 

একেবারে অচেতন, বিহ্বল হইলেন। তাহার ধ্যান, আরাধনা, 

প্রার্থন! সকলই মিথ্যা, সকলই তাহার চাতুরী, সুরা পান করাই 

সাহার উদ্দেশ্য । তাহার ধ্যান, উপাসন।, এবং ইহকাল পরকাল 

সকলই কেবল নুরাপান ; সকল প্রকারে স্বর্গের সুধাস্বাদ করাই 

তাহার উদ্দেষ্ট। লে।কে বলে, আজ অমুক ব্যক্তি উপাসন] দ্বারা 

পবিত্র হইয়াছে, উপাসন! দ্বার! অমুক বাক্কিব শুক্ব প্রাণে জীবে 

ঘ্বয়ার সঞ্চার হইয়াছে । কিন্তু ভক্ত ভক্তকে চেনেন, ভক্ত জানেন 

যে পবিত্রতা, দয়া এ সকল কিছুই নহে, আসল কথ স্ুরাপান 
করিয়। মত্ত হওয়া! ভক্ত সেই যে একবার সুরাপান করিয়। 

ল্ইলৈন, তাহাতেই সমস্ত দ্বিন প্রেমসাগন্তে মত্ত থ[কিবেন । 

সংসার শত সহস্র প্রশগোতন আনিয়া উপস্থিত করিবে, লোকে 

তাহার নিকট টাক! রূপা লোণ! আনিবে ; কিন্ত ভক্ত সেসকল 

দ্বেখিয্া উপহাস করিবেন। মাতাল হইয়াছে যে ঈশ্বরের প্রেম- 
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হৃধাপানে, সংলার তাহাকে কি সুখ দেখাইয়া ভুলাইবে % বিপদ্ 
যাহার কাছে সম্পদ, স্ৃত্যুবিভীষিক। তাহার কি করিতে পারে ? 

সাধক, তুমি যদি এই স্থধাপানে উন্মত্ত হইতে পার আর তোমার 
ভয় নাই। যাহারা এই"মুধাপানে মত্ত হইয়াছেন াহারা অভঞপদ 

পাইয়াছেন, এই শুধার এমনই গুণ যে ইহ পান করিলেই মানুষ 

পাগল হয়। ইহার শ্বভাবই মত্ত করা, এই দ্রব্যের গুণেই মত্তত। 
হয়। তবে যে মামর! দেখি পাঁচ খণ্টা উপাসন। করিলেও কাহার 

মন মত্ত হয় না, আবার উপাসন! আরম্ত করিবামাত্র কাহারও 

প্রাণ প্রেমরসে মজিয়। যায়, কারণ এ তাহার একজন স্ধাপান 

করিতে জানে না, আর একজন সহজেই এই হুধাপান করিতে 

সক্ষম হয়। বাস্তবিক উপাদনা করিতে করিতে সেই যে স্বর্গীয় 
মত্তত। হয় তাহাই প্রকৃত উপাসনা । সেই মত্ততার ব্যাপার 

উপাসনার পরেও ভিতরে ভিতরে প্রাণকে একেবারে আচ্ছন্ন 

করিতে থাকে। এই প্রমত্ততাই কেবল সংসার এবং ধশ্বের 

সামঞ্জম্ত করে। আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি এই প্রমত্তত| ভিন্ন 

কেহই সংসার এবং ধন্মরকে এক করিতে পারিবে না। ব্রহ্মনহবাস- 

তথ কি সুখ ভক্কেরা অন্তরে অন্তরে তাহ! জানেন, তাই চতুরের 

চায় জগহকে ফাকি দিয়া তাহারা দিবানিশি সেই আমোদ সম্তোগ 

করেন। জগহং দেখিয়। শুনিয়া আশ্চধ্য হয়া বলে, ইভারা ভক্ত 

হইয়াছে, ইহারাও খায়, কাধ্যালয়ে যায় যথার্থ; কিন্তু ইহাদের 

প্রাণ ব্রহ্মুমদে মত্ত হইয়া রহিযাছে। তোমার আমার মত্ততা হয়ত 
এক খ-্ট। নয় পাঁচ ঘণ্ট। থাকে ; কিন্ত যৈভক্ত অভয়পদ পাইয়াছেন 
তাহার মন্ততা এক উপাপন! হইতে অন্ত উপাসনা পর্যন্ত স্থায়ী । 

স্বর্গের সুর! পান করিয়া ভক্তের এমনই নেশা হয়, যে আর তিনি 
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সংসারের কোলাহল শুনিতে পান না। ধন, মান, অখ্যাতি, 

টাকা, কড়ি, সুখ, সম্পদ ইত্যাদি পৃথিবী লইয়। ) কিন্তু তাহার 
কাণের কাছে চিৎকার কর, তিনি শুনিতে পাইবেন না; কেন না 

তিনি প্রেমে মাতাল হুইয্বা৷ ভিতরে ভিতরে এমনই ডুবিয়া রহিয়া- 

ছেন, যে বাহিরের কিছুই আর গ্রাহ হুম় না। তাহার শরীর 
মাতালের শরীরের স্তায় পড়িয়া! আছে; কিন্তু ভক্ত অনেক দিন 

হইল চলিয়! গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন ? পৃথিবী বুঝিল ন1। 
পথিবী কাণের কাছে পিপ়া চিৎকার করিয়া বলিল, উ$, টাকা 

আনিয়াছি, সুখ আনিয়াছি ; কিন্তু কে শুনিবে? ভক্তযেসেখরে 

নাই? সেই ঘরের দ্বারে আঘাত করিলে কি হইবে ? শুনিবে যে, 

সেষে মাতাল হইয়া অচেতন হইয়! পড়িয়াছে। এই প্রকার 

প্রমস্তবৈরাগী ভক্ত ধিনি তিনি এই বাহিরের ঘর ফেলিয়া চলিয়া 
যান। সেই ঘ্বরটী কিন্তু সংসারে থাকে । ইহাতে কর্মচারী, 

যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনার কাজ করে। শরীরটা পৃথিবীতে 
আপনার কাজ করিতেছে; কিন্ত আসল আত্মা ভক্ত যিনি তিনি 

ঘরে নাই, প্াাথবী তাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে ধরিতে 
পারে না, তিনি পৃথিবী ছাড়িয্া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। 

তার হস্ত পদ পৃথ্িবীতে কাধ্য করিতেছে; কিন্তু তাহার প্রাণের 

মধ্যে পৃথিবীর কোন সুখের স্পৃহা নাই, কোন লালা নাই। যে 

প্রাণ ব্রহ্মন্থুরাপানে মত্ত, পৃথিবী কি আর তাহা ছুইতে পারে? 

যতই উপাসন| করেন ততই ভক্তের প্রাণ প্রত হয়।, মত্ততার 
উপাসনার পর আবার উপাসনা করিলেন, ভক্ত দেখিলেন তাহার 

প্রাণ এবার আরও দশ হাত গণ্ভীরতর প্রেমভুদে, মত্ততাহুদে নিমগ্ন 

হইল। যদি ভক্তের জীবন ধারণ করিতে চাও, তবে এইরূপে 
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দিন দিন প্ষস্তত। বৃদ্ধি করিতে হইযে। এই প্রমত্তত। ভিন ভে 

আর কিছুই ভাল লাগে ল|; কিন্ত এই নুর়া রাজো, এই প্রমস্ততার 

অবস্থান প্রমত্ত কের কেবল একটা বিষয় ভাল লাগে । তাহা, এট 

যে আরও কত্তক্ষগুলি লোক এই মুধারসপানে প্রমত্ত হইয়া 

পরস্পরের প্রমত্তত। বৃদ্ধি করুন৷ এস উপাসনা করিতে করিতে 

আমর! দেই মন্তণ্ডা সঞ্চয় করি । দেখিব আমাদের মাথার উপর 
প্রিয়! যাস বহর চলিয়া গেল ; কিন্ত আমাদের প্রমত্ততা ফুরায় না। 

এস, সকলে মিলিন়্' ধার দোকানে সুর! ক্রেয় করি, এই সুরা পান 

করিয়া সকলে বিহ্বল হই । সম্ত দিন এই শুরা ভিন্ন আর কোন 
সামগ্রী ভাল লাগিবে ন। উপাপনাকে আর কঠোর ব্রত মনে 

করিও না, উপাসনাকে হুধা কর, এবং সেই হুধাপানে সকলে 

প্রত হও । 

9880 ৫০ এ রচনার 

গণ্তীর বাহিরে যাওয়া । 
রবিবার, ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৯৭ শক। 

জগহ নিগ্মমম স্থান বলিয়া পরিচি'ভ হইয়াছে । কি প্রাচীন, কি 

আশুমিক, সকল দেশের এবং সকল কালের ত্ক্ত সাধকেরাই এই 

পৃথিবীকে বিশ্বময় স্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেল। এই স্বিদ্তীপ 
ভয়ের রাজ্য মধ্যে এক হস্ত স্থান আমাদের পক্ষে নিরাপদ ৷ অভয় 

এক হস্ত পরিমাণ স্থানে, আর ভয় সমুদয় পৃথিবীতে ; যদি নিরা- 
পদে থাকিতে চাও, তবে সেই স্থান টু অধিকার করিয়া 
থাকিবে । যদি আতা প্রাচীর ক্ষার! বেন করিয়া সেই এক হস্ত 

পরিমাণ স্থান মধ্যে. দূর্বল ভীরু আত্মাকে রাখা যায় তাহার ভর 
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মাই। অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থান, তন্মধ্যে শ্বাধীন ভাবে বিচরণ করা 

ধায় ন।। সেই স্থানটা কি তাহ। জানিবার জগ্ত সাধক ব্যাকুল। 

যে স্থান টুকৃর মধ্যে বলিমা আমরা ঈশ্বরের উপাসন। করি, হহ! 

সৈই স্থান॥ যতক্ষণ, “সত্যৎ” বলিয়! আরস্তু করিয়া সাধক উপা- 

সন। করেন ততক্ষণ তাহার মনের ভিতরে সমুদয় সাধুভাব প্রস্কু- 

টিত হয় । যতক্ষণ অতিগন্রীর ভাবে তিনি সেই স্থানে বসিয়া 

থাকেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ । কিন্ত সেই গণ্ডীর অর্ধ হস্ত 

বাহিরে আসিলেন, দেধিলেন আর একটী রাজ্য, সেখানকার 

বধি শাসন সকলই স্বতন্ত্র, সেখানে অনেক কষ্ট, চেষ্টা করিখ। 

হয়ত ইন্দ্রিয় শাসন করিতে পাবেন; কিন্ত সেই নিরাপদ রাজ্যে 

আর তিনি নাই। সেই উপাসনাস্থানে যতক্ষণ ঈখরের নাম 

করিবে, ততক্ষণ নিরাপদ । এ কথ। বলিতে পার না, উপাসনা- 
চাণ্ডীর মধ্যে বসিলেই একবারে আম্মার গভীরতম স্থান নির্মল 

হুভল্না গেল; কিন্ত মেই দাগের মধ্যে ত্বর্গ আসিয়া অবতীর্ণ হয়। 

সেই স্থান পৃথিবী নহে । সেউ স্থানে বসলেই, বিদ্বময় জগত, 

অরণ্য সমান সংসার তোমার নীচে পড়িক। রহিল। সেইখানে 

যতক্ষণ বসিতে পার ততক্ষণ লাভ। আমাদের সৌভাগ্য ঘে 
পথবীর মধ্যে অস্ততঃ এক হস্ত স্থান পাওয়া ধায় যাহাকে স্বর্গ 

বলিতে পারি । সে স্থান টুকু শুদ্ধ। দয়াল নাম প্রতিষ্ঠিত হও, 

সত্যৎ জ্ঞানমনন্তৎ প্রতিচিত হও, সাধকের এই সকল মন্ত্র পাঠ 

দ্বারা সেই স্থান পবিত্র হইল । সেই স্ানে ঈশ্বরের জঙ্য ৰসিয়াছ 

ঈশ্বর তাহ! বুঝিলেন। সেই স্থানে মন চঞ্চলতাবিহীন। মনের 
সেই গ্ৰাম্ভীধ্য, সেই একাগ্রত'র ভিতরে ঈশ্বর আসিয়া তাহার 

কাধ্য করিয়া লষ্টলেন। সেই স্থান টক তোমার স্থান, আর এই 
3৩ 
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শত শত ক্রেশ স্থান তোমার নহে । এট টুকু স্থানের ভিতর যখন 

বমিলে তখন ঈশরের আদেশ, প্রত্যাদ্দেশ আোতের সভায় তোমার 

আস্মার মধ্যে আসিতে লাগিল । সেই স্থান হইতে তুমি পাপ 

বিদায় করিয়। দিলে, ঈশ্বর তাহা স্বর্গের নিরমাধীন করিয়া! লইলেন। 
সেই স্থানে বমিয়। যখন সাধক ঈশ্বরের দিকে তাকালেন “সকল 

পবিত্র হইয়াছে, যে দিকে দেখেন, সেই দ্বিকেই ঈশ্বর, চারিদিক 

শুদ্ধ, সেই চারিদিক মধুময় ।” এমনই এক হস্ত পরিমিত স্থানের 

মাহাত্্য, এমনই সেই স্থানের গুণ, যে এখানে বমিলেই আত্মা 

সকল বস্ত হইতে মধু আহরণ করে। পুধিবীতে দৈত্য, দানব, 

রাক্ষস, প্রলোভন বিপদ আছে; কিস্ত সেই গণ্ডীর বাহিরে তাহা- 

দের অধিকার । তাহারা এই গণ্জার ভিতর হইতে কোন সাধককে 

লইফা যাইতে পারে না। সাবধান! বাহিরে গেলেই মাঝ যাইবে। 

যদি অত্যন্ত চর্র্বল হও, আরও দৃঢ় হইয়। এ গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া 
থাক। পৃথিবীর শত্রুরা কখন সেই স্থানে যাইতে পারে নাই, 

কখন যাতে পারিবে ন|। চিরক।লই ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বার] সেই 

স্থানে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রহিয়াছে । যদি চিরকাল সেই 

স্থানে থাকি তবে অভয় থাকিব; কিন্ত নিল্লোধ মনুষ্য বাহর হয়। 

তোমরা রামায়ণের আধখ্যায়িকায় শুনিয়া সীত। যতক্ষণ গণতীর 

মধ্য ছিলেন, ততক্ষণ দুর্দান্ত রাবণ তাহাকে ছুঁইতে পারে নাই; 

কিন্ত যাই সীত| গণ্ডী হইতে নাহির হইলেন তিনি শত্রু কর্তৃ 
অধিকৃত হুইলেন। *তোমার চরিত্র সীতার ভাস নির্মল; কিন্ত 

তুমি যদি গণ্ভীর বাহিরে যাও নিশ্চয়ই শক্রে তোমাকে বধ করিবে। 

গণ্ভীক বাহিরে সেই ছর্দাস্ত রাবণ 'তোমাকে ধৃত করিবার জন্য 

প্রতীক্কা করিতেছে । প্রাণ যদি রক্ষা করিতে চাও এ গণ্ডীর মধ্যে 
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পড়িযা ধাকিবে। ঈশ্বর যেখানে ধম্মরাজ্য ম-স্থাপন করিয়াছেন, 

সেই স্থান নিরাপদ ' এই চিষ্ছিত নির্দ স্থানে বমিয়। থাকি: শর, 

সহস্র প্রলোভন বিভীষিক। থাকুকু না কেন, কিছুতেই কৃতকাধ্য 

হইবে না। এঁধানে আমি অটল পর্বতের গ্তায় স্থির হয়! 

থাকিব । একচুল মাত্র ব্যবধান ; কিন্তু দেখ দৈত্য রাবণ এখানে 
সাহস করিয়] আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতি 

সাধু বাহারা তাহাদিগকেও এই গণ্ডীর বাহিরে দৈত্য ধরিবে, 

দৈত্য ইহার চারিদিকে ফিরিতেছে। পৃথিবীর এমনি মোহিনী 

শক্তি আছে যে এ গণ্ডীর বাহিরে পাইলেই, তোমাকে ধরিষা 

ফেলিবে। তুমি ধম্ম পালনের জঙ্ঠ ভিক্ষা দিতে যাঠতেছ; তুমি 

সাধক মধ্যে পরিগণিত, শুদ্ধ, দয়াব্রত সাধন করিতে ভিথা- 

রীকে ভিক্ষ! দিতে যাইতেছ ; কিন্তু যাই তুমি গণ্ভীর বাহিরে 
গিক়।ছ. ততক্ষণাৎ তোমাকে পাপ রাক্ষস ধরিফা ফেলিল। অতএব 

বলিতেছি, পরোপকার করিতে গণ্তীক্ন বাহিরে যাইও না। তুষি 

মনে করিতেছ, একজন ভিক্ষুক তোমার দয়ার প্রতীক্ষা! করিতেছে 

কিন্ত সে ভিশ্ষক নহে, সে ভিক্ষুকবেশে দৈত্য রাক্ষস । তুমি 

উপাসন] ছাড়িষ: দয়। করিতে গেলে, ভিক্ষুককে অন্ন দিতে গেলে, 

পরোপকাব কবিতে গেলে ; কিন্তু মাপন'র সর্ননাশ করিলে। 

সীতার আখ্াযাধিক। পাঠ করিলে আমাদের অদুনক শিক্ষা হইবে । 

গণ্ঠীব ভিতবে থাকিঘ! ভীরু আম্মা দৈতাদিগের ভয়ে হয়ত এক 

একবার প্রাণের ! বিপদ কালে কোথাধ খ্বহিলে, এরার বুঝি 

গেল ম, এট টক স্থানের এ দিকে যদি দৈত্যেরা হাত বাড়ায় 

মরিব ; কিন্তু ঈগবের আচক্ছায় দৈত্যেরা এ গণ্ডভীর মধ্যে প্রবেশ 

করিয়! মাধককে ধক্তে পাবিবে লা। গণ্ডীব বাতিরে একটা না 
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পাচট। দৈতাও যদি দশ মুণ্ড লইযা ভষ দেখায়, তথাপি সাধকের 

ভয় নাই ; কিস্তু গেখ রাবণ যখন আপনার মুর্তি ছাড়িয়া দয়] 

উদ্দীপন করিবার জন্য ভিখারীর বেশ ধারণ করে, যখন ভয়ঙ্কর 

ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রলোভনগুর্তি গ্রহণ করে, তখনই সর্ববনাশ। 

ছদ্মবেশী রাক্ষসকে যদি ভিখারী মনে করি তাহা হইলেই আমাদের 

মৃত্যু । যদি মনে করি কেবল উপাসনার গণ্ডীর মধ্যে খাকিলে 

চলিবে কেন, নদী পত্র, ভাই, ভগ্মী দুঃখ পাইতেছে, তাহাদের ঢখ 

মোচন কর! আমাদের কর্তব্য ; যেমন ঈশ্বরকে পুজা দিব তেমনই 
তাহার এসকল প্রিয় কার্যা সাধন করিতে হইবে। এই প্রিন কার্য 

সাধনই কারণ । এই আমাদের মরণের কারণ, ইহাতেই আমাদের 

সর্বনাশ হয় । এই যে লোকে বলে চক্ষু মুদিত করিষা কতক্ষণ 

পুজা করিনে? সেবা করিবে কখন ? প্রভুর প্রিষ কাধ্য সাধন 

কবিবে কখন? চচ্গাতেই সীতা হবণ হয়। গণ্ডীর অগ্ি হন্ত 

বাহিরে গেলে কেবল যে তোমার অনধিকার চচ্চা হয তাহ। নহে, 

কিন্ত তাহাতে নিশ্চন়্ পতন। সেই গণ্ডীর মধ্যস্থিত এক তল্ভয 

পরিমাণ স্থ/ন ভিন্ন এই বিদ্বমঘ জগতে আব তোমার স্থান নাই। 

অন্ত স্থান নিষ, তোমার পক্ষে নন্কা, শ্বশান। তীগণ্তীর মধ্যে 
বসিয়! দর়াল দয়'ল বল, প্রভরকে নল, আমি বাহিরে ধাইন না, 

সেখানে রানণের ভঘ। এইকপে যতই দয়াল দয়াল বলিষা তাহার 

চরণতলে পড়িযা ধাকিবে ততই উপামনার স্থানের প্রতি অনুরাগ 

হইবে। ধ্য্দি কোর্ন আসন শিরোধাধ্য থাকে তাহা উপাসনার 

স্থান। প্রতিঙ্ঞ। কর এই তীর্বস্থান হইতে যাইব না, এই তীর্বস্থানে 

বলিয়া চিরকাল ঈশ্বরের পূজা করিব ঈশ্বরকে সান্তাগ করিব । 

এই স্থানের বাহিরে যাইব না, কেন ন! বাহিরে গেলেই শক্রুর। 
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আন্রাণাণ করিনে । তোমা বলিবে ঈখবের উপাসলা শেষ হইল, 

এখন চল অম£ দেশের উপকার করিতে যান্ট;) তোমাথের ই চা 

5য় যাও. আমি যাতে পারি না, আমি সেখানে গেলেই মরিব। 

আমি উপাসনা করিতে মআামিয়াছি, উপাসন। ছাড়িব না। এই 

উপাসনাশক্তি ছাড়িঘা৷ এক চুল এদিক ওদিক যাইব না। এখানে 

বমিষ। থাকিলে আমার নিশ্চিত মঙ্গল হইবে হইবে । অতএব 

সাধক ! অতি শ্রন্দব স্থানও যদি দেখিতে পাও. তথাপি এই সক্কীণ 

স্থান ফ্বাড়িয! যাও ন। ;) আর যদ 'অতি শন্দর বেশ ধরিষা ভিখারী 

আমে, তথাপি এ গণ্ডী ছাডিও না। কেমন শখের স্থান সেইটা 

যেখনে বসিষ| প্রণারামের সঙ্গে থাকি । এই মন্ধীর্ন গণ্ডীর 

নহভিবে গেলে কন্সটন। ক্বিতে পাল, একট স্ফর্তি 5ম, একটু 

শাধীনতা হয় ; কিন্তু এ5 দাগের মধ্যে সন্্রচিত হইয়। তস্ত পপ বন্ধ 

ক্িয়। রাখিলে আমাব তস্ত পদ সঞ্চালিত হইবে। চক্ষু, কর্ণ, 

বৃমন।, তন্ত পদ সকল ভিতরে গেলে, ভিতরের রাজ্য এল! 

যাহনে। সেই গল্পীব ভিতবে সেই এক হাত স্থানে শবীকে 

রাখিতে প্রথমত কষ্ট হয়, কিস্ত অশ্ত্রা শীঘ্র ভিতরের দিকে 

যাউয], অন্তন্রাক্কাঃশর নন নন গ্রহ তান। মাংবক্ষার কবিয়া ধশ্ম- 

রাজোব জ্যোতিষ শাল ন5ন। কৰ্। গেহখানে ক্রমাগত আম্ত। 

নূতন নৃতন সত্য লাভ কবে, নন্তন নৃতিন শঙ্গ শনিতে পাষ, এবং 

ক্রমাগত বিস্তীর্ণ ধ'জব্'জো বিচবণ করে । আখ! এই নুতন রাজো 

প্রসেশ বিষ! বাঁচিগ, জুদযের ভিতবে ক্দযনাথকে পাইল, 

প্রাণেব ভিতরে শ্রাণাবামকে লাভ কবিল। প্রহৃব কুপাষ 

আনেক র'জা পাইলেন জানিয়। মাধক কুতার্থ ভঈলেন। অত" 

এব সেই এক হস্ত পরিমিত নারদ স্থানে বসিয়া নেই নতন 
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পাজো প্রবেশ কর যেখ।নে নতন বল নতন আনন্দ পাইষ' কতার্থ 

হইবে । 

উপাঁসনায় মততা | 
রব্বার ৩১শে শ্রাবণ, ১৭৭৭ শক। 

ঈশ্ববেব কথ। ক্ত সাধক্ক এই পথিনীতে শুনিতে পান কি ন'ঃ 

যদি এমন নথ জিক্ঞাস' কব, উহার উত্তদচ্ছদল জিজ্ঞাসা কবিব, 

ঈশ্বরের সঙ্গে ভঙ্দেব বথোপকথন ফবায় কিনা? ঈশ্বরযে কথ' 

কন তাহার নিন্ম আছে কিনা? ঈগর কথা কন এবিষয়ে সন্দেহ 

ককিলে নাস্তি৯ত'৭ পগস্চষ দেগয' তম ' এখন প্রাথনাও্ জানি ন।, 

আরকধন! প্াঃন৭ জানি ন সঙ্গীত জনি না, এখন জানি কেনল 

ঈশ্ববেব ক!ছে গিন। দালাপ অ-ত পান কবিষ! মন্ত হইযা আস'। 

এখন মন শাল কিছু চাচতে উচ্ছ' কবে না! একলা যান গ্রাগন। 

করিব, দুহটি লগ জিন !গা কবিষা চশিঘা আমিন! যাহাব। কেনল 

গুরুর কাছ যঘ, পাক্ষান কাছে যাষ, ততাভান। এনপ কবে ভিন 

এবপ সবেন নাঁ। ভ% ভাবেন চব্বিশ ঘটা কেমন কবিঘা যাইবে, 

এই মে এত ক্ষণাবক্ছেদ মনরণ| সময কাখল ইহার দ'ম দেন কে? 

সমস্ত দিন প্রতীক্ষা কবিলা থাকিব, আবার চলিনিশ ঘটা পরব মসলে 

মিলিধা সুষোাদপস হানে প্রাতঃকালে ঈশরকে দেখিব । ভান 

প্রাণ এই, বিচ্ছেদ জান করিতে পাবেন । একবার উপাসন। 

করিল, উপামনা কণ্পতে কবিতে মন মন্ত হইযাগেল। গ্রাথমে 

সে চব্বিশ খন্টাল মধো আধ ঘণ্ট। উপামন। কবিয়া আব আল মমক্জ 

আম সংনাবের কন্ম খরিত ; কিন্ত এখন দেখ সে ব্যান্ত, সন্ব 
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ভ্যাগী ভন্ক লঈযাছে, প্রেমিক হইয়ছে, মাতার চইমছে। অন্ত 

পোক পৃত্ত ₹ পড়ে পুথিবীর মক্ানত।, দূর কাবকার জন্ত; বিস্ক 

সেই লোক কেবল শুরার দোপ্ানে পড়িণ। াচ্ে। যাদ পড়ে, 

মন্ততাল পুগ্তক পড়ে । পৃথিবীৰ লোক কত বিচি ঘন্দন সঙ্গীত 

শুানতেছে ; কিন্ত মে বাক্ত মত্ততার বপ এবৎ মলততাব কথ। ভিন্ন 

কিছুচ দেখিতে নিত পাধ ন।। এনাক্ত মন্ততার ভিতর পড়ি- 

মাত আছে একবাব নব, ইপাপণ নয়, এুসপম'নাদগের ভ্যায় পাঁচ 

বর ও নয়, কিম্বা দশ ববও নয়, একট। নিষম থাকুক, (কত এ 

পাগল সন্বদাই কেনপ এ দক্ ও দিক্ তাকাঠতেছে কখন ঈশ্বরের 

ক।ছেবসিবে। এব একট শিবম ন।চ, মম গাই, াদনবাতই মত্ত 

ভই্য। বগ্যাছে । বাস্তপি+ ক্ষ, ধিশি ঈপ্গণকে মধ! বশিতে শিখি- 

ম/ছন, তিন দগবজ ভাড়না কি হাল হইতে পাবেন্্ঠার্ষীদ' 

চঁশ্বপও ভক্তকে জিল্াস। করেন, এপন উতাসনার সধধ নছে, এখন 

কেন তুম আমার কাছে আমিলে? ভক্ত বলেন, আমি আর 

তোম।কে না দেখনা বাচতে পারি ন  ভতুক্তস থে এই কথ। 

শুনিব। ভন্কুনহনলও নূলেন, বম সাধ! তম পগ1 আমার প্রতি 

তোমার এত টান! অগ্ঠান্ত সাপকেবা চর্লিশ ঘটার মব্যে মাধ ঘটা 

উপাসন। করিষ! মনে করিল, ঈগবের শ্রুতি মআামাদের কতব্য শেষ 

চইল। ক্ন্চমথা [তক্র যে উপামনা কধেন তাহাকে প্রাথন। 

আরাধনা ব'লতে পারি না, কথোপর্থন বশ্িতে পাবি । উপাসনার 

'্াত উন্চ অবঃ] এই | পাথনীতে বাণজা ক্ষোপাহলের। রোল; 

ভল্রু নলেন আমি আমার পিতার আনন্দবজ।রে গিয়। স্বগেব 

সামগ্া ক্র ক্রি! পাথবীতে আগ্ঠাগ্ত লোক নন্ধুরদিগকে নিমন্ত্রণ 

করিয়। আনিয়া মাযোদ করিতেছে, হহা দোধয়া ভঞ্ বখেন 
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অসার বন্থুর্কে ডাক্িয়, কি হইবে, আমারত এন্ক জন পরম বন্ধু 

আছেন £হাহাকে লইয়। আমি আমোপ করি । তিনি বঙ্গেন, প্রেম- 

হুর! পান করিতে মন ব্যাকুল হইব উঠিল. তাই প্রেষমন ! কাছে 

আমিল'ম। ভপ্গ দেখিলেন পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে কত লো? উত্মা- 

হের সহিত কার্ধা করিতেছে, তিনি মনে মনে বশিলেন আমার প্রভৃর 

মুখের কথা শুনিয়া তাহার কাজ না করিলে তআমাব নিস্তাব 

নাই ' প্রথিবীতে একজন বহি পড়িতেছে, তক্ত মনে কবিলেন 

আমারও একখানি শান্ম আছে, একী পুক্জকালফ় আছে, সে শান 

বয়ং ঈশ্ব সেই পুস্যকালয় স্বয়ং ঈশ্বর । আঠকে বঠি পড্ডিতে 

পেপণিষা তিনি ভাহার ঈশ্বরশাস্ম পড়িতে লাগিলেন? এইকপে 

তাবযোগ বি'ধ দ্বার! অন্ত লোন যাহ! করে ভক্কও তাহার 

প্রাগেশরকে লইয়! তাার অন্তবূপ কারা সম্পন্ন বরেন। ভিনি 

দেখেন মানুষ জনসমাঙ্জে যাষ, তিনি বলিলেন আমি" অবণাবাসী 

বৈর!গী নহি, এই ষে সমস্ত জগহ আমার প্রাণাশন্দ মপো। 

এন্টরূপে কেবলই নান! প্রকার কৌশল এবং উপলক্ষ শা; ভ থ" 

ঈশ্বরের নিকট যাইতেছেন । ঈশ্বরকে ছাড়ব থ'কিবাব ভকেণ 

অবঞ্চাশ না । প্রথিণী জিজ্ঞাসা করিল অমুক্ধ হক্ষ সেচ যে 

কয়েকদিন হইল ঈশ্বরের সঞ্ষে বলিয়া আছেন কেন ফিবিপেন 

ন।? স্তর অবগ্য হয়ত পরলোক সম্পরকে কোন নিগঢ তত্র নতুন, 

কোন গঢ শ্রেমতত লয়! ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন ক্রিতিছেন। 

আমরা শিজ্কামা করি, এতক্ষণ মে লোকটি কি করে? এত সময 

কাটে ক্রিপে ৫ আমরা কত কাজ করি কত বতি পড়ি তবু দিন 

কাটে না, এ বাকি ঈগর ঈশ্বর কণ্রধা কি করে? আমদের প্রাণ 

ছুই ঘট উপ।সনা হতে না হইতে হাপ হাপ করে, এনং শেষ 
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গান পতীক্ষা কবে ; কিন্তু একি আশ্চর্ধা, এ বাকি শেষ গান 
প্রথম গান, উচ্ভার নিকট উদ্বোধন আব শেষ হয় ন!। এ সর্ধ্বদাই 

স্নান করিতে যাইতেছে, উহার স্নান কব! আর ফুরায় না। ব্রন্ধ- 

রাজ্যে এমন কি শানম্ম আছে, যাহ! পাঠ করিতে করিতে ফুবাৰ 

না? আমাদের বিশেষ কোন ধর্থীশাস্ত্ নাই। যাহাদের ধর্থবপৃস্তক 

আছে, তাহা! শীঘ্র বুরাইযা যাম, মন্ুষোর উপদেশ ফুবাউয়া যায়, 

তবে ব্রাহ্মদিগের এমন কি শিখিবার আছে যে পাঠ শেষ হয় ন? 

তল্ত বলেন, শিখিবার নাই কে বলিল? আমরা কি স্বর্গে যাইয়া 

নিদ্রা যাই ? সেই ঘবে পরম শাস্টী ঈশ্বর স্বয়ং শাস্ম পাঠ নকিতে- 

ছেন, শিষ্য গলনগ্ হইষ। ক্কেমাগত শ্রনিতেছেন 1 এনক্ন্য ঈশ্বরের 

কথ! ভক্ত এই পৃথিবীতে শুনিতে পান কি না এই প্রশ্ের উত্তর- 

চ্ছলে জিজ্জাস| করিতেছি, ঈশ্বর যে ভক্কের সঙ্গে কথ' কন,এপষ্ঠায 

সমাপ্তি আছে কিন? ভক্তবংসল তাহাব সাধককে কত নতন 

কথা বলিতেছেন, কত নতন কথ বলিনেন কে তাহা জানে ? 

পনের বহসর সাধনেন পর ভক্ত ভ্াহাব ঈগ্ররক্কে বলিলেন সদানন্দ 

গুরু! কিদেখাইলে! কি্নাইলে! পনের বহসর এই নতন 

ঘরত দেখি নই. এমন পদ্রাফুল শোভিত সবোবরত আর দেখি 
নাট ! হে দেব! কি নন বিধান প্রকাশ করিলে, তোমাব দয়ার 

কি এক নৃন্তন পবিচ্ছেদ শ্রনাইলে? এই অমৃত বুঝি তুমি নুতন 

রচনা! করিলে ? এ মকল দেখিষা শুনিঘ| ভক্ত আর ছুটি চান না। 

তিন নৃঝিতে 'শবিষাছেন, যে শাস্ তিন পায়াছেন ইঙ্তার স্ঞার 

শেষ নাই । অর্গে তোমার গুরুন কথা বলা ফুবায় না. স্তবৎ 

তোমার শ্রণণ কব] ও «হাব শুনাইবার ইচ্ছ'ও ফুরায় না। ভক 

খঁদ্ধিতিছেন এমন দাতা কোথায় ধিনি দিতে দিতে ক্লান্ত হন না 
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যেখানে ভক্ত ভাহ্াকে দেখিতে পাইলেন ভক্ত সেইখানে । তৃমি 

আমি পথিবীপ্প লোক কেবল গোল করিয়া লেড়াট। কিন্ত 
হুচতুর ধা।নশীল ভক্ত বলেন, আমি যখন পিনীর বসতি সামান্ত 

কাধা করি, তখনও আমার প্রাণনাথুক আমি নিকটে দেখি। 

যেখানে যাই না কেন, যে কোন কার্ধা করি না কেন, আমার প্রাণ 

কাড়ির! লইব/ছেন একজন ধিনি জগতেব প্রাণ চুরি করেন ॥ 
ঠাহার মুখ ভিন্ন আম!র আর কাহারও মুখ দেখিয়া তৃপ্তি হয় না। 
অ.'মি আমার মনকে তিরঙ্কার করিয়া বলি, তবে মুড মন? তুই 

সহত্রবার আজ কেন ঈশ্লরকে দেখিলি না? পাগল, প্রেমোন্বত্ত 

তক্ত এই কথা বলেন। কবে আমরাও উপাসনার স্থান এবং 

উপাসনার সময় ভুলিয়া গিষা দেখব, চক্ষু যে দিকে তাকায় কেবল 

' ৃ্কীঘন্চ এবং উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্ম ৰূপ সাগর দেখিষা লয় । উপাসন। 
মদদিরা; যন উপ:লনা করিব ততই মত্ত হছইব। পরীক্ষ1] রিষ। 

দেখ শুরাপানের আসক্তি কতদূর বৃদ্ধি হইল; মন্তত। কত গাছ 

হইল! যঙছি ভক হয়৷ প্রভৃব পাপদো মত্ত হইয়া থ'ক সকল 

সম্ভাপ চলিষা ঘাউবে। পাপন আব দেখিতে পাইবে না. এবং 

তখন ঈগরকে ছাড় অনস্তব হইবে । যদি একবাব প্রভৃব প্রেম- 

রসে মিয়া ধাঈতে পার, আর দেই প্রেমে অরুচি হইবে না। 

ঘতঈ এই প্রেমবস পান করিনে ততই লোন্চ নদ্ধি হনে । এই 

লোভসাগরে ব্রহ্মযোগী ডুবিযা যাইবে । যত লোক এখানে য'ষ, 

কেছই কিরে ন!। ঘঈবর করুন, ব্রাহ্মসমাজ যেন এইবপ মবোগী- 

দের স্থান হয়ু। 

হে প্রভো ! বাহিরের উপাপন। ফুরাল ; কিন্তু তুমি ফুরালে 

নল, আমার মনও কুরাইল না। এখন তুম আমি বদে আমোদ 
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করি। এখনই অন্ুতাভিষিক্ত কথাগুলি বলিয়া প্রাণ কাড়িয়! 

লইলে যে, তোমার কথা ন। শুনিলে আর কিছুই ভাল লাগে না। 

আগে জানিতাম ন! ঘে তুমি মলিন ম'নবকে একবারও উঠিতে 
দিবে না। তুমি ছ।ড়িতে চাও না তোমাকে আমি ছাড়ি, পাপট?! 
যেআমার হইবে। বিন্ছেদের কারণ আমি হইব । আমি মনে 

করিতাষ উপাসনার সময় আছে, তুমি যে এমন করিফ্প! ষোল আনা 

প্রণ কাড়ি লইবে তাহাত জানিতাম ন!, ছুই আনাও রাখিতে 

দিবে না। প্রেমমন্ত' লও এই প্রাণ তুমি, প্রেমে সকল সাধককে 

মত্ত করিয়া! ফেল। প্রাণকে একেবারে মোহিত করিয়া ফেল। 

তোমার শিবাদিগকে প্রেমবন্ধনে বাধিয়। ফেল; এমন মি কথ! 
কেবা শুনাইবে। কেবল কতগুলি কদাকার মুখ পৃথিবী গেখায়। 
প্রেমসিন্থু, তোমার মত রূপ আর কোথায় দেখিব ? এমহ- কথা 

কোথায় শুনিব? তাই বলি তোমার প্রেমের মধ্যে আমাদিগকে 

ডুব ইসা রাখ, আমর। খুব সুখী হইব। 














